
 

FARSKÉ OZNAMY od 21. 6. 2021 do 27. 6. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 21. júna  17,30 Teplička     Za zdravie a B.pomoc preGabriela                                                           
Sv. Alojz Gonzága, rehoľník – spom.  18,30 Markušovce        Poďakovanie za 25 r. kňazstva 

Petra Lovasa                       

 

utorok  22. júna  17,30 Lieskovany       + Michal a Helena Vibranský 
  17,30 Teplička  Za živ. a zos. v r. Vitikáč a Varšo                         

 

streda  23. júna  17,30 Teplička  Za požehnanie rodín a manželov           
  18,30        Markušovce   + Lukáš, Peter a Štefan                  

 

štvrtok   24. júna  17,30 Lieskovany   + Ján Petruška (10. výr.)                                  
Narodenie sv. Jána Krstiteľa – sláv.   18,30 Markušovce + z rod. Hoľak a Tomaškovič 

 

piatok  25. júna  17,30  Teplička  Za zdravie jubil. Márie Zekuciovej                   
  18,30  Markušovce     + z rod. Rimbalovej a Bukšárovej                       

 

sobota  26. júna  10,00 Teplička  Za zdravie jubil. Jany s rodinou          
  18,30 Lieskovany        Za veriacich našej farnosti       
                
       

 

nedeľa  27. júna     8,00 Teplička + Ladislav Koňak                                
13. nedeľa v cezročnom období     9,15 Teplička  Za zdravie Petra        

 

    10,30 Lieskovany Za prvoprijímajúce deti a rodičov 

 

     8,00 Markušovce + Johana Bodnovičová (20. výr.) 

   10,30 Markušovce  Za prvoprijímajúce deti a rodičov                                                                                  

Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Sv. spoveď prvoprijímajúcich deti a ich rodičov bude v sobotu o 9,00 vo farskom kostole. 

- Diecézna poklona v kostole v Tepličke bude v utorok od 12,30 do 17,30 hod., po nej bude sv. omša. 

 

- Milodary : Markušovce – zo svadby Lenky a Branislava Kuboši 100 eur.,  Teplička – na opravu kríža : 

rod. Emila Hamráka 100 eur., rod. Ladislava Hamráka 100 eur, rod. Emila Šmelka 100 eur, rod. Mareka 

Šmelka 100 eur., rod. Jána Gbúra 100 eur., rod. Gašpara Martinčáka 100 eur, rod. Petra Lačného staršieho 

100 eur.  Všetkým darcom Pán Boh zaplať. 

 

- Zbierka na dobročinné diela sv. otca:  uskutoční sa na budúcu nedeľu 27. júna.  

- Služba lektorov: Markušovce – Nedeľa : Lucia a Tomáš Farkašovský 

                                                                      Rodičia prvoprijím. detí                         

                                  Teplička   -   Nedeľa : Katarína Rumanová a Janka Timková 

                                                                       Janka Zekuciová a Lenka Gbúrová       

 

- Na našej internetovej stránke si môžete pozrieť 7. tému Diecéznej školy viery, Verím vo vzkriesenie 

tela a v život večný. 



V Markušovciach 19.6.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

- Mladým dávame do pozornosti projekt Objav svoju farnosť. Je to projekt Rady pre mládež 

a univerzity pri KBS. Projekt má tri fázy, v tejto chvíli končí prvá fáza, v ktorej venujú pozornosť 

mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chcú venovať téme možnosti 

načerpania hodnôt vo farnosti; v tretej a poslednej fáze chcú pozvať mladých, aby sa stali aktívnymi vo 

svojej farnosti. Celá táto iniciatíva prebieha online na týchto webových stránkach: mladez.kbs.sk 

http://bit.ly/Objavsvojufarnost . Plagát na nástenke a farskej web stránke. 

 

- Púť v Levoči na Mariánskej hore bude v tomto roku v obmedzenej forme. Sv. omše budú len 

2. júla o 10:00 a 17:00 a v nedeľu 4. júla o 10:00. Viac informácií je na plagátoch na 

nástenke, tiež na našej web stránke a na webe farnostlevoca.sk 

 

- Od 1. júla 2021 prestáva platiť dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši. Preto vás opäť srdečne 

pozývame na spoločné slávenie Eucharistie v kostole. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/
http://bit.ly/Objavsvojufarnost

