
Duchovný program Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, šk. rok 2016/2017 

Deň Program Poznámka 

5.9. Veni Sancte 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

8.9. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, narodenie Panny Márie, pripraví 4. A 

22.9. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví 4. B 

29.9. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

3.10. 

4.10.  Výročie posviacky kaplnky a slávnosť sv. Františka Assiského kaplnka gymnázia 

6.10. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví 3. A 

13.10. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

20.10. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví 3.B 

27.10. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

3.11. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví 2.A 

10.11. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

12.11.  celodenná adorácia Bazilika sv. Jakuba 

12.11. stužková slávnosť 4.B, sv. omša 16:00 Gymnaziálny kostol 

19.11. stužková slávnosť 4.A, sv. omša 16:00 Gymnaziálny kostol 

24.11. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví 1.A 

28.11. požehnanie adventných vencov 7:00 kaplnka gymnázia 

1.12. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Septima 

8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, sv. omša 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

15.12. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Sexta 

22.12. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

12.1. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Kvinta 

12.1. požehnanie školy a tried  

13.1. celodenná adorácia Bazilika sv. Jakuba 

19.1. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

26.1. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Kvarta 

2.2. Obetovanie Pána, sv. omša 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

9.2. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Tercia 

16.2. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

23.2. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Sekunda 

2.3. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

13.-15.3. sv. omša pre maturantov kaplnka gymnázia 

16.3. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Prima 

20.3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sv. omša 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

23.3. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

30.3. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví učiteľský zbor 

4.4. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

20.4. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví 3.A 

27.4. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

4.5. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví 3.B 

11.5. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

13.5. celodenná adorácia Bazilika sv. Jakuba 

18.5. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Študen. rada 

25.5. Nanebovstúpenie Pána, sv. omša 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

1.6. sv. omša 7:15 Gymnaziálny kostol, pripraví Kvarta a Prima 

8.6. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

15.6. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, sv. omša 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

22.6. sv. omša 7:00 kaplnka gymnázia 

23.6. Najsvätejšie Srdce Ježišovo (piatok), sv. omša 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

29.6. Sv. Petra a Pavla, sv. omša 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

30.6. Te Deum (piatok), sv. omša 8:00 Bazilika sv. Jakuba 

Zmeny a iné informácie, aktivity, pobožnosti na nástenkách. Spovedanie podľa potreby.  

Ostatný program podľa duchovného plánu školy na šk. rok 2016/2017. 



Duchovný program Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, šk. rok 2016/2017 

Základom duchovného života je sviatostný život veriacich a ich angažovanie sa vo 

farnosti. Dôležitým cieľom Gymnázia sv. Františka Assiského je budovať v žiakoch, 

pedagógoch i zamestnancoch úctu a túžbu po sviatostiach a intenzívnom duchovnom živote. 

Preto základom duchovného programu je pravidelná týždenná sv. omša v Gymnaziálnom 

kostole, alebo v gymnaziálnej kaplnke, taktiež možnosť prijímania sviatosti zmierenia 

kedykoľvek počas vyučovania a po dohode s kňazom, zvlášť v čase sviatku Všetkých svätých, 

Vianoc a Veľkej noci. Do duchovného programu sú zaradené aj pravidelné štvrtkové adorácie 

v gymnaziálnej kaplnke s eucharistickým požehnaním. 

Duchovné obnovy pre zamestnancov a študentov gymnázia sa konajú podľa 

dohodnutých termínov. Vyučovanie začína spoločným čítaním sv. Písma na začiatku 

vyučovania a končí modlitbou. Duchovné obnovy pre žiakov sa uskutočňujú raz do mesiaca 

na hodinách náboženstva. Na tieto obnovy budú pozvaní aj rôzni prednášajúci, ktorí pomôžu 

k lepšiemu upevneniu viery. Ročníky strednej školy 1.-3. a kvinta až septima absolvujú 

dvojdňové cvičenie počas školského roka, ktoré má upevniť vzťahy medzi spolužiakmi a 

prehĺbiť ich duchovný život. Učitelia absolvujú dve duchovné obnovy počas školského roka.  

Počas školského roka budú pripravené rôzne besedy s pozvanými hosťami. Taktiež si 

slávnostným spôsobom pripomenieme výročie posviacky kaplnky a sviatok nášho patróna  

sv. Františka. S farnosťou Levoča sa zúčastníme na celofarských eucharistických adoráciách a 

na bohoslužbách na slávnosti a sviatky. Počas mesiaca október bude v kaplnke modlitba 

posvätného ruženca, v advente posvätenie adventných vencov, v pôstnom období krížová 

cesta. Na začiatku novembra, počas dušičkovej oktávy pre zveľadenie duchovného života a 

vyprosenie úplných odpustkov navštívia žiaci v sprievode učiteľov cintorín, kde sa pomodlia 

za duše v očistci. 

Maturanti začínajú v novembri stužkovú slávnosť sv. omšou, na ktorú je pozývaný 

otec biskup. Aj samotné maturitné skúšky začínajú sv. omšou a prosbou k Duchu Svätému za 

ich zdarný priebeh. Sv. omše sú taktiež súčasťou niektorých školských aktivít, ako napríklad 

lyžiarskeho kurzu. Koniec školského roka je zavŕšený ďakovnou sv. omšou.  

 

Vypracoval Mgr. Ján Mahút, špirituál školy. 

 V Levoči dňa 5.9.2016    

        

 

                                                                                                   Schválila RNDr. Janka Hozová,

          riaditeľka školy 

 

 

 

 


