
 

FARSKÉ OZNAMY od 1. 2. 2021 do 7. 2. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 V Markušovciach 30.1.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 1. februára   Teplička     + z rod. Dutko a Šlejzák       p. F                           
   Markušovce        + Emília a Daniel                  p. K 

 

utorok 2. februára   Lieskovany   + Veronika                             p. F 
Obetovanie Pána - sviatok  18,00 Markušovce  + Agnesa Šutáková (10.výr.) p. K 

 

streda 3. februára   Teplička  + z r. Hamráček a Filip 14     p. K 
Sv. Blažeja, bis. a muč. – spom.  18,00       Markušovce   + z rod. Frankovej                 p. F 

 

štvrtok  4. februára   Lieskovany   + Mária Hudranová (30.deň)   p. F                                 
    Markušovce      +  Vojtech Major                      p. K 

 

piatok 5. februára     Teplička  + z r. Filický,Olejník, Adamec  p .F  
Sv. Agáty, panny a muč. – spom.  18,00  Markušovce     + Na úmysel                            p. K 

 

sobota 6. februára   Teplička  + Monika Uličná                      p. F             
   Markušovce       Za požeh. pre Annu s rodinou p.K   
                   
       

 

nedeľa  7. februára    Teplička + z rod. Merčák a Lačný  p. K 
5. nedeľa v cezročnom období     Teplička   

 

   Lieskovany  

 

    Markušovce  

   11,00 Markušovce  Za veriacich našej farnosti  p. F 
Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                          
Vzhľadom na aktuálne okolnosti vás povzbudzujeme sláviť Domácu rodinnú liturgiu, ktorá je na našej 

farskej internetovej stránke.  

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 (v utorok, stredu a piatok o 18,00, v nedeľu o 11,00 

hod.) 

Tento rok je Rok sv. Jozefa, ktorý vyhlásil 8.12.2020 pápež František a potrvá do 8.12.2021. Na našej 

internetovej stránke je brožúra k Roku sv. Jozefa, kde sú rôzne informácie a modlitby. Povzbudzujeme 

Vás, využite ju. 

Od nedele 7-meho do nedele 14-teho februára bude Národný týždeň manželstva. Na webe www.ntm.sk 

každý deň nájdete nové podnety, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie či upozornenia na to, čo 

pocit bezpečia vo vzťahu ohrozuje. Urobte niečo viac pre vaše manželstvo v tomto vašom týždni. 

                                                                   

http://www.farnostmarkusovce.sk/

