
 

FARSKÉ OZNAMY od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 2. novembra   Teplička     + Jozef Koňak (20. výr.) p. kaplán                             
Všetkých verných zosnulých, spom.    Markušovce        Za všetkých zosnulých   p. farár 

 

utorok 3. novembra  Lieskovany   + Tomáš, Mária a Tomáš p.kaplán 
   Markušovce       + Marta Bašistová (7. deň) p. farár  

 

streda 4. novembra    Teplička  + Agnesa Tekáčová 105 p. farár 
Sv. Karol Boromejský, biskup       Markušovce   + Veronika Maršálek(15 r.) p.kapl.                           

 

štvrtok  5. novembra     Lieskovany    + Štefan Krotký  p. kaplán                                  
   Markušovce        + Mária Kráľová (7.deň)  p. farár 

 

piatok 6. novembra    Teplička  + rodičov Hamrák,Koňak a rod. 
Jurčišincovu    p.kaplán           

     Markušovce   + Štefan,Jozef, Albertína  p.farár 

 

sobota 7. novembra   Teplička + Martin Hajžuš (7. deň)  p. kaplán 
   Markušovce      Za požeh. r. Bodnovičovej  p.farár 
       
      

 

nedeľa  8. novembra    Teplička Za veriacich našej farnosti  p.farár 
32. nedeľa v cezročnom období      

 

    Lieskovany    

 

    Markušovce Za jubiluj. manželov Jozef a Mária 
Mikolaj       p. kaplán 

    
Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                          
Keďže bol vyhlásený zákaz vychádzania kvôli pandémii koronavírusu, sv. omše sú celý nastávajúci 

týždeň slúžené kňazom súkromne na úmysly podľa oznamov bez prítomnosti veriacich. 

Milodar na kostol : Markušovce – z pohrebu Pavla Hodnického obetovali 50 eur, z pohrebu Marty 

Bašistovej 100 eur. Pán Boh zaplať.  
 
Odpustky za duše v očistci v tomto roku: Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža 

Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za 

zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do 

konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. 

Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. 

 

Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných 

zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a 

Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra na iný deň v mesiaci november, podľa 

slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.  



 
 
 

V Markušovciach 31.10.2020  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 
 

 

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu 

obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak 

sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť - akonáhle 

to bude možné - tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel 

Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za 

zosnulých.  

 

Môžu to byť napríklad:  

- ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých,  

- posvätný ruženec,  

- korunka Božieho milosrdenstva  

- alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia,  

- alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za 

zosnulých,  

- alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/

