
 

FARSKÉ OZNAMY od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

   
 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 19. apríla  17,30 Teplička     + Pavol Hamrák (7. deň)                                                                 
  18,30 Markušovce        + Alojz Klempár                              

 

utorok 20. apríla  17,30 Lieskovany       + Ján a Veronika Krajčír     
  18,30 Markušovce  + Jozef Bukšár (7. deň)                              

 

streda 21. apríla  14,00 Teplička  + Cyril Murdžák - pohrebná              
  18,30        Markušovce   + z rod. Sokolskej a Macejovej                     

 

štvrtok  22. apríla  17,30 Lieskovany   Sv. omša pre birmovancov                                          
  18,30 Markušovce      + Kristína Mošková (7. deň) 

 

piatok 23. apríla  17,30  Teplička  + Mária Kuchárová (30. deň)                           
Sv. Vojtecha, biskupa a muč.- spom.  18,30  Markušovce     Sv. omša pre birmovancov                              

 

sobota 24. apríla  17,30 Teplička  + Štefan Dzurik (30. deň) 
Sv. omša pre birmovancov           

  18,30 Lieskovany        Za jubil. manželov Valenta a Evu            

 

nedeľa  25. apríla    8,00 Teplička Za zdravie pre jubilantku Veroniku                                      
4. veľkonočná nedeľa     9,30 Teplička  + Ladislav Hamrák  (10. výr.)             

 

    9,30 Lieskovany Za veriacich našej farnosti 

 

     8,00 Markušovce Za požehnanie r. Tomaščákovej 

   11,00 Markušovce  Na úmysel ordinára                                                                                         

 

Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                           
-Na našej internetovej stránke ponúkame Liturgiu domácej cirkvi na dnešnú nedeľu.  

 

- Zbierka na seminár a bohoslovcov bude na budúcu nedeľu 25. apríla.( nedeľa Dobrého pastiera)                                                                     

-Milodary : Markušovce – z pohrebu Kristíny Moškovej  40 eur.   Teplička: rodina Petrenčáková na nový 

oltár obetovala 200 eur. Bohuznáma obetovala na kostol 50 eur.  - Všetkým darcom Pán Boh zaplať.  

 

-Zápis deti na 1. sv. prijímanie začne od 2. mája – presný dátum slávnosti sa ešte neskôr upresní. 

 

- Birmovanci – sv. omše s náukou : štvrtok Lieskovany, piatok Markušovce, sobota Teplička. 

 

- Služba lektorov: Markušovce -  Mária Grečková a Vladislav Kráľ, Šimon Salanci a Monika Kľučárová. 

 

Tento mesiac sme mali aj jeden väčší výdavok. Jedná sa o výrub starej lipy pri našom farskom kostole. 

Povolenie na tento účel sme dostali od životného prostredia, od pamiatkarov ako aj od obecného úradu. 

Práce na jej odstránení vykonala firma, ktorá má na to certifikát. Firme bolo uhradených 1.980 eur. 

Zároveň ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali pri upratovaní kostolného dvora. 

  



V Markušovciach 17.4.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

 

Od zajtra sú už povolené verejné bohoslužby, ale s obmedzeným počtom veriacich – 1 osoba na 15 

metrov štvorcových, čo znamená v prípade nášho farského kostola zhruba 30 osôb. Naďalej platí 

dodržiavanie hygienických nariadení – použitie dezinfekcie a rúška na tvári - preukázanie testu nie je 

potrebné pre vstup do kostola. Z tohto dôvodu prenosy sv. omši on line formou cez internet už nebudú 

pokračovať, iba ak by sa znova zhoršila situácia. 

 

Chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí s pomocou modernej techniky nám tieto prenosy 

umožňovali. V prvom rade Pavlovi Zmudovi, ktorý do toho investoval veľa voľného času , ale aj svoje 

financie, robil to ako dar pre farnosť. Taktiež ďakujem aj jeho pomocníkovi Petrovi Lazorovi za obetavý 

prístup k tejto práci ako aj Róbertovi Gyenesovi. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/

