
 

FARSKÉ OZNAMY od 31. 5. 2021 do 6. 6. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 31. mája  17,30 Teplička     + z rod. Gbúrovej  222                                                            
  18,30 Markušovce        + Ján, Anna, Daniel a Emília                           

 

utorok  1. júna  17,30 Lieskovany       Birmovanci  
Sv. Justín, mučeník – spom.  18,30 Markušovce  + Ján, Mária, František a Ivan                          

 

streda  2. júna  17,30 Teplička  + Juraj Gbúr  (10. výr.)            
  18,30        Markušovce   + z rod. Jozefa Tomka                  

 

štvrtok   3. júna  17,00 Lieskovany   Na úmysel ordinára                                     
Najsvätej. Kristovho Tela a Krvi – 

slávnosť   (prikázaný sviatok)   
 18,30 

 18,30 

   8,00 

Markušovce 

Teplička  

Markušovce  

+ kňaz Jozef 
Za jubilantov Vladimír a Michal 
Za veriacich našej farnosti  

 

piatok  4. júna  17,30  Teplička  Za ctiteľov Božského Srdca                     
Prvý piatok v mesiaci  18,30  Markušovce     Za ctiteľov Božského Srdca                          

 

sobota  5. júna  10,00 Teplička  Birmovanci          
  18,30 Lieskovany        + z rod. Krotkej a Mrovčákovej        
    8,00 Markušovce  Za požehnanie rod. Čuchranovej           
       

 

nedeľa  6. júna    8,00 Teplička Za živ. a zos. členov Ruž. bratstva                                   
10. nedeľa v cezročnom období    9,30 Teplička  Za veriacich našej farnosti          

 

    9,30 Lieskovany Na úmysel ordinára 

 

     8,00 Markušovce + Cyril Hamrák 

   11,00 Markušovce  Za živ. a zos. členov Ruž. bratstva                                                                                    

 

Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                           
- Sv. spoveď : pol hodiny pred sv. omšou – v stredu a v piatok hodinu a pol pred sv. omšou. 

- Ku chorým sa pôjde v piatok dopoludnia od 8,30 hod. Lieskovany v sobotu po sv. omši. 

- Stretnutie rodičov prvoprij. detí po omši:pondelok Markušovce, utorok Lieskovany, pondelok Teplička                                                                 

 

- Milodary : Teplička – na oltár Bohuznáma 100 eur., na opravu kríža rod. Mrovčáková 100 eur, 

Vladimír Gbur 100 eur, Bohuznáma 50 eur. Všetkým Pán Boh zaplať. 

 

- Služba lektorov: Markušovce – Štvrtok: Marta Gattingerová a Mária Novotná 

                                                        Nedeľa: Veronika a Ján Zummerling 

                                                                       Katarína Grečková a Monika Hamráková 

                                      Teplička – Štvrtok: Katarína Rumanová a Ladislav Zekucia 

                                                        Nedeľa : Žofia Zekuciová a Nina Šmelková 

                                                                        Katarína Vojtilová a Alena Kočišová 

- 



V Markušovciach 29.5.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 
 

Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s 

pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. 

júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa 

sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel 

mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho 

nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je 

úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre 

našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. 

Ďakujeme! 

 

- Na našej farskej internetovej stránke je list spišského diecézneho administrátora a postulátora kauzy 

blahorečenia - "Za víťazstvo pravdy a objektivity" v procese blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. 

 

- Podľa vyhlášky 208 ÚVZ SR je od 31. 5. 2021 počet miest na bohoslužbách obmedzený na 25% 

kapacity kostola. Keďže došlo k ďalšiemu čiastočnému uvoľneniu protipandemických opatrení, vďaka 

tomu nám pribudli ďalšie miesta v kostole. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/

