
 

FARSKÉ OZNAMY od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 V Markušovciach 6.3.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 8. marca   Teplička     + Peter Hamrák, Vincent Olejník K                           
   Markušovce        Za zdravie pre jubilantku Vieru    F         

 

utorok 9. marca   Lieskovany     + Michal a Mária Mrovčák           K 
   Markušovce  + Ondrej Karoly                           F          

 

streda 10. marca   Teplička  + Ambróz Tekáč  (1. výr.)            F        
  18,00       Markušovce   + Ján Penták  (25. výr.)               K 

 

štvrtok  11. marca   Lieskovany   Za zdravie a pož. Mareka s rod.  K                                             
   Markušovce      + Ivan Adamec  (30. deň)            F   

 

piatok 12. marca     Teplička  + Jozef Tekáč  (1. výr.)                K     
  18,00  Markušovce     + Anna Kravjanská  (7. deň)        F 

 

sobota 13. marca   Teplička  + z rod. Gbúrovej  19                   K             
   Markušovce       + Jozef Pačnár                            F  
                   
       

 

nedeľa  14. marca    Teplička Za veriacich našej farnosti          F                                   
4. pôstna nedeľa  (Laetare)     Teplička   

 

   Lieskovany  

 

    Markušovce  

   11,00 Markušovce  + Terézia Novotná (30. deň)       K                                       
Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                           
-Na našej internetovej stránke ponúkame Liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu. 

-K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť po telefonickej dohode.   

-Pobožnosť krížovej cesty online bude v piatok 18,00 a v nedeľu 10,30.   

-Milodary : Markušovce - z pohrebu Anny Kravjanskej obetovali na kostol 100 eur. Milodary 

v pokladničke kostola: 1500 eur. Milodary zaslané na účet kostola: 595 eur. Lieskovany : na účet kostola 

zaslaných 50 eur. Teplička: na účet kostola zaslaných 182 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

-V soboru 13.marca je výročie zvolenia sv.otca pápeža Františka (2013). Pamätajme naňho v modlitbách.  

-V mesiaci marec prebieha kampaň Deň počatého dieťaťa s mottom „Život je dar“, ktorá vyvrcholí 25.3. 
„Veríme, že každý ľudský život je jedinečný a má obrovský potenciál, a to v každom veku,“ 

Symbolom kampane je biela stužka a Fórum života, hlavný organizátor, pozýva všetkých, ktorým záleží 

na hodnote života, aby si ju pripli na odev a použili ju na profilový obrázok na svojich sociálnych sieťach.  

Bližšie informácie o kampani Deň počatého dieťaťa je možné nájsť na stránke www.25marec.sk. 

 

http://www.farnostmarkusovce.sk/

