
 

FARSKÉ OZNAMY od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 V Markušovciach 16.1.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 18. januára   Teplička     + František Kračko          p. F                             
   Markušovce        + František Ovčiarik (45.výr.) p. K 

 

utorok 19. januára   Lieskovany   + Ján a Mária Jackanin  p. F 
   Markušovce  + Eduard Tomko    p. K 

 

streda 20. januára   Teplička  Poďakovanie za B. pomoc Darine 
  18,00       Markušovce   + Rozália      p. F 

 

štvrtok  21. januára   Lieskovany   + Ondrej Zekucia, Anna a Valent                                 
Sv. Agnesy, panny a muč. – spom.    Markušovce      + Anna a Michal Pačnár    p. K 

 

piatok 22. januára      Teplička  + Erika Kračková  (30. deň)  p. F  
  18,00  Markušovce     + Agnesa a Pavel Gurčík  p. K 

 

sobota 23. januára   Teplička  + Helena Jasečková (30.deň)  p. F 
   Markušovce       + kňaz Jozef Mrovčák  (7. deň)    

 

nedeľa  24. januára    Teplička Za zdravie a požeh. Márie  p. K 
3. nedeľa v cezročnom období     Teplička   

 

   Lieskovany  

 

    Markušovce  

   11,00 Markušovce  Za veriacich našej farnosti    p. F 
Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                          
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov prebieha v dňoch 18. – 25. januára. 

Povzbudzujeme vás pomodliť sa dnes spoločne v rodine Liturgiu domácej cirkvi na dnešnú 2. nedeľu 

obdobia cez rok „B“. 

 

Budúcu nedeľu slávime ako Nedeľu Božieho slova (je to deň oslavy, štúdia, rozjímania a šírenia Božieho 

slova). Vzhľadom na aktuálne okolnosti vás povzbudzujeme sláviť Domácu liturgiu prejavenia úcty 

Biblii, ktorá bude na našej farskej internetovej stránke. Takisto vrelo odporúčame každodenné čítanie 

Sv.Písma na pokračovanie. Pomôckou môže byť aj mobilná aplikácia „Rok Božieho slova“, ktorú si 

možno bezplatne stiahnuť do mobilu. 

Milodary : Z pohrebu kňaza Jozefa Mrovčáka obetovali na kostol 200 eur. Pán Boh zaplať. 

 

Úmysly sv. omší, ktoré ste nahlásili budú nami kňazmi odslúžené pri súkromných sv. omšiach. 

Odporúčame vám všetkým aktívne sledovať online prenosy sv. omši, zvlášť v nedeľu a sviatok, cez 

média alebo aj prenos z nášho farského kostola na farskej webstránke a facebooku (v stredu a piatok 

o 18,00, v nedeľu o 11,00 hod.) 

http://www.farnostmarkusovce.sk/

