
 

FARSKÉ OZNAMY od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 V Markušovciach 12.12.2020  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 14. decembra  17,00 Teplička     + Jozef Hamráček                             
Sv. Ján od Kríža, kňaz a uč.C.- spom.  13,00  Markušovce        + Ladislav Bodnovič - pohrebná 

 

utorok 15. decembra  17,00 Lieskovany   + Tomáš, Mária a Tomáš 
  18,00 Markušovce  + Ján Sendrej  (10. výr.) 

 

streda 16. decembra    6,00  Teplička  + František Koňak a bratia  43 
    6,00     Markušovce   + z rod. Macejovej a Parovej                     

 

štvrtok  17. decembra    6,00 Lieskovany   + Michal, Ján, Ondrej a Veronika    
Kapusta                              

  18,00 Markušovce        + Viera Babíková  (7. deň) 

 

piatok 18. decembra  17,00  Teplička  + Vincent Olejník      
  18,00  Markušovce   + Ján Tomaščák  (7. deň) 

 

sobota 19. decembra  17,00 Teplička + z rod. Gbúrovej a Timkovej 
  17,00 Lieskovany      + Júlia Ivaničová 
    7,30 Markušovce  + z rod. Parovej a Novotnej 
      

 

nedeľa  20. decembra   8,00  Teplička + Ján a Helena Timko 
4. adventná nedeľa   9,30  Teplička  Za veriacich našej farnosti 

 

   9,30 Lieskovany Na úmysel ordinára diecézy 

 

   8,00 Markušovce + Peter a Anna  (30. deň) 

 11,00 Markušovce  Za zdravie a požeh. pre Ruženu 

Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                          
Milodary na kostol : Markušovce – Pavol Grečko obetoval 100 eur, z pohrebu Viery Babíkovej 100 eur, 

z pohrebu Jána Tomaščáka 100 eur.Teplička – Darina Koňaková obetovala 100 eur, Renáta Leskovjanská 

50 eur, Ladislav Koňak 50 eur. Všetkým Pán Boh zaplať. 

Liturgia domácej cirkvi pri adventnom venci je uverejnená na farskej stránke : tretia svieca – svieca „Sv. 

Jozefa“ – modlime sa za mužov, manželov a otcov.                                                                      

Zbierka na energie z minulej nedele: Markušovce  1.139 eur, Teplička  463 eur, Lieskovany 145 eur. 

Služba lektorov: Teplička –    Sobota :  Janka Ďurčáková a Tomáš Ďurčák 

                                                  Nedeľa : Monika Vitikáčová a Nina Šmelková 

                                                                 Eva Lačná a Peter Lačný                                                                 

                          Markušovce – Nedeľa : Beáta Ovčiariková a Iveta Dutková 

                                                                 Kamila Lazorová a Annamária Salanciová 
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          Predvianočné spovedanie : Zaužívaný spôsob spovedania pred vianočnými sviatkami na aký sme 

boli zvyknutí, za daných podmienok v čase pandémie, nie je možné použiť. Kňazi spovedajú iba doma vo 

svojich farnostiach. Sv. zmierenia v našej farnosti bude hodinu pred sv. omšou. 

 

TEPLIČKA : Predvianočná novéna „Hľadanie prístrešia sv. Rodiny“ bude tohto roku iba v kostole a to 

pätnásť minút pred ružencom v kostole.     

 

MARKUŠOVCE: Erkári pozývajú všetkých koledníkov a sympatizantov Dobrej noviny na Vysielaciu sv. 

omšu, ktorá sa uskutoční v našej farnosti počas veľkej sv. omše v 4. adventnú nedeľu (20.12.2020). Za 

bežných okolností dostávajú koledníci požehnanie od otca biskupa, ale nakoľko je dnes situácia iná, 

požehnanie dostaneme počas detskej svätej omše od tunajších kňazov. Všetkých, ktorí v minulosti 

koledovali, alebo by radi koledovali aj tento rok, prípadne akokoľvek sympatizovali s Dobrou novinou 

pozývame sa tejto sv. omše zúčastniť. 

 

Erkári tiež oznamujú, že tento rok sa v našej farnosti uskutoční kelednícka akcia Dobrá novina, ale za 

iných podmienok ako to bolo doteraz, nakoľko pretrváva pandémia COVID-u 19. Rodiny fyzicky 

navštevovať nebudeme, ale oficiálna koleda sa uskutoční na oboch svätých omšiach v nedeľu 27.12.2020. 

Túto koledu si budeme môcť vypočuť z pohodlia domova a v obecnom rozhlase. Následne bude v kostole 

pripravená pokladnička, do ktorej budete môcť prispievať na Dobrú novinu do 31.12.2020. V prípade 

akýchkoľvek zmien vás budeme včas informovať.                                                                              
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