
 

FARSKÉ OZNAMY od 15. 2. 2021 do 21. 2. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 V Markušovciach 13.2.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 15. februára   Teplička     + Michal Jasečko (2. výr.)       p. F                           
   Markušovce        Za zdravie pre Františka Michalika        

 

utorok 16. februára   Lieskovany   + Ján Mrovčák                        p. F                    
   Markušovce  + Ivan Adamec – pohrebná    p. K 

 

streda 17. februára   Teplička  + Janka   (1.výr.)                     p. K 
Popolcová streda – deň pokánia  18,00       Markušovce   Za požeh. pre Štefana a Jána p. F 

 

štvrtok  18. februára   Lieskovany   + Ladislav Kapusta (30. deň)   p. F                                 
   Markušovce      Za požeh. rodiny ul.Hornádska pK 

 

piatok 19. februára     Teplička  Poďakovanie za B. milosti      p. F 
  18,00  Markušovce     + Terézia Novotná  (7. deň)    p. K 

 

sobota 20. februára   Teplička  + Božena Malíková (5. výr.)    p. F             
   Markušovce       + Jozef Mikolaj  (30. deň)        p. K           

 

nedeľa  21. februára    Teplička Za požeh. jubilantky Zuzany  p. K                                   
1. pôstna nedeľa      Teplička   

 

   11,00 Markušovce  Za veriacich našej farnosti     p. F                                       
Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                           
-Na našej internetovej stránke ponúkame Liturgia domácej cirkvi na dnešnú nedeľu. Prežite aj 

takýmto spôsobom sviatočný deň. Je tam aj ďalšiu prednáška a prezentácia z Diecéznej školy viery.  
 

Vopred ďakujeme všetkým dobrodincom za finančnú pomoc, ktorú posielate na farské účty, na 

pokrytie nevyhnutných prevádzkových nákladov našich kostolov.  

Farský účet Markušovce a Lieskovany: SK94 0200 0000 0026 6466 9056 

Účet Teplička: SK 39 0200 0000 0026 6478 9453  - do poznámky prosíme uviesť "milodar". 
 

Akonáhle budú povolené verejné sv. omše, začne sa aj s prípravou na sv. birmovania v našej farnosti. 
 

Svoje vzťahy budujeme a prežívame aj v dnešnej náročnej dobe. Saleziáni don Bosca a Pavlíni vás preto 

pozývajú na Púť zaľúbených  dňa 20.2.2021, skvelú akciu nielen pre páry – tie spolu chodiace, 

snúbenecké a manželské- ale aj pre jednotlivcov. Keďže doba je špecifická, púť bude tentokrát online, 

a tak bude dostupnejšia pre všetkých z celého Slovenska. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. 
 

Pobožnosť krížovej cesty on line bude v piatok 18,00 a v nedeľu 10,30.   
 

Milodar : Markušovce - z pohrebu Terézie Novotnej obetovali na kostol 100 eur. Pán Boh zaplať. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/
http://www.zalubeni.sk/

