
 

FARSKÉ OZNAMY od 8. 2. 2021 do 14. 2. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 8. februára   Teplička     + Ondrej a Katarína Gbúr        p. K                           
   Markušovce        + Štefan a Jozef Steiner          p. F 

 

utorok 9. februára   Lieskovany   + Ján, Helena, Ján a Ondrej   p. K                    
   Markušovce  + z rod. Jánošíkovej                p. F 

 

streda 10. februára   Teplička  + Regina Koňaková (1.výr.)    p. F 
Sv. Školastika, panna – spom.  18,00       Markušovce   + Michal Mikolaj (1. výr.)         p. K 

 

štvrtok  11. februára   Lieskovany   + z rod. Kozákovej                  p. K                                 
Panny Márie Lurdskej – spom.    Markušovce      + Júlia, Juraj a Albín                p. F 

 

piatok 12. februára     Teplička  + Peter Hamrák, Vincent Olejník K       
Formulár: Za upevnenie rodín  18,00  Markušovce     + Peter a Tibor                        p. F 

 

sobota 13. februára   Teplička  + Alojz a Rozália Timko          p. K             
   Markušovce       + Tomáš Adamec                    p .F   

 

nedeľa  14. februára    Teplička Za veriacich našej farnosti      p. F 
6. nedeľa v cezročnom období     Teplička   

 

    Markušovce  

   11,00 Markušovce  + kňaz Jozef Mrovčák (30. deň) K       
 

Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                           
 

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

Odporúčame vám všetkým aktívne sledovať priame prenosy sv. omší, zvlášť v nedeľu a sviatok, cez 

média alebo aj prenos z nášho farského kostola (v stredu a piatok o 18,00, v nedeľu o 11,00 hod.) 
 

-Na našej internetovej stránke je Liturgia domácej cirkvi na dnešnú nedeľu. Prosím, aby ste si ju spoločne 

v rodinách podľa možnosti vykonali. 
 

-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". 
 

-V dňoch od 8.-14.2.2021 sa uskutoční Národný týždeň manželstva. Na webe www.ntm.sk každý deň 

nájdete nové podnety, ktoré pre vás pripravil tím NTM na Slovensku,ako pestovať v manželstve bezpečné 

prostredie či upozornenia na to, čo pocit bezpečia vo vzťahu ohrozuje. V piatok po sv. omši bude 

adorácia za manželstvá z nášho kostola. Urobte niečo viac pre vaše manželstvo v tomto vašom týždni. 
 

-Vo štvrtok 11.2. je 29. Svetový deň chorých. Myslíme na našich chorých v modlitbách a aj chorých 

prosíme o modlitby a obety za našu farnosť, za Cirkev i za celý svet.  



V Markušovciach 6.2.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

- Na našej internetovej stránke sú aj modlitby pri chorých, tiež modlitba za lekárov, sestričky 

a zdravotníkov, za Slovensko-za odvrátenie pandémie a tiež vzbudenie si dokonalej ľútosti pri 

nemožnosti pristúpiť k sviatostnej sv. spovedi s predsavzatím čo najskôr sa vyspovedať, akonáhle to bude 

možné. 
 

- V sobotu 13.2.2021 si pripomenieme 100. výročie biskupskej vysviacky Božieho služobníka biskupa 

Jána Vojtaššáka. O 10:30 bude v Spišskej Kapitule sv. omša. Hlavný celebrant bude arcibiskup Cyril 

Vasiľ a koncelebranti naši otcovia biskupi. Priamy prenos bude na rádiu Lumen a televízií Lux. 

Pozývame sledovať túto sv. omšu. Plagát je na našej internetovej stránke.  
 

- Na kolednícku zbierku DOBREJ NOVINY sa vyzbieralo a odoslalo v Markušovciach 570 Eur 

a v Tepličke 536,10 Eur Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 
 

- Diecézny administrátor o. biskup Ján Kuboš prosí o modlitby za zlepšenie situácie, aby sme sa mohli 

stretávať aspoň v obmedzenom množstve pri slávení liturgie. 

 

http://www.farnostmarkusovce.sk/

