
 

FARSKÉ OZNAMY od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 
 

  Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 11. október   17,00  Teplička     + Edita Karnasová                                           
   18,00 Markušovce        Za požeh. pre Martu Kuseinovu         

 

utorok 12. október   17,00  Lieskovany      + Mária Šimová  
   18,00 Markušovce  + Emil Mucha                      

 

streda 13. október   17,00 Teplička  + Ivan Uhrinovský a Jozef Filip                           
   18,00       Markušovce   + Pavol Hodnický (1. výr.)    

 

štvrtok  14. október   17,00 Lieskovany   Za zdravie a požeh. pre Teréziu                                      
   18,00 Markušovce      + st. rodičov Lazor a Hric 

 

piatok 15. október   17,00  Teplička  + Štefan Varša (30. deň) 
Sv. Terézie z Avily - spomienka   18,00  Markušovce     + st.rodičov Mrovčák a Dobranský 

 

sobota 16. október   17,00 Teplička  Za jubilujúcich manželov Rozáliu 
a Emila Jasečkových             

   18,00 Lieskovany        + Štefan, Božena a Jozef 
                    
       

 

nedeľa  17. október    8,00 Teplička Za požehnanie rod. Varšovej                                           
29. nedeľa v cezročnom období    9,30 Teplička  Na úmysel ordinára  

 

    9,30 Lieskovany Na úmysel ordinára 

 

     8,00 Markušovce Za požeh. rod. Valentína Hudáka  

   11,00 Markušovce  Za veriacich našej farnosti                                                                           

 

Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                             
- Pozývame mladých na stretká:  Markušovce v piatok po sv. omši , Teplička v sobotu po sv. omši. 

- V piatok pozývame všetkých miništrantov z Markušoviec na stretnutie po sv. omši a tiež aj všetkých 

chlapcov, ktorí by chceli začať miništrovať. 

-Milodary : Teplička – na opravu kostolného kríža – rod. Račková 50 eur., Markušovce – rod. 

Tomaščáková obetovala na kostol 100 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh odmeň. 

- Lieskovany : Na budúcu nedeľu 17. okt. bude zbierka na energie kostola. 

- Služba lektorov : Markušovce –  Iveta Filipová a Mária Rimbalová 

                                                         Miroslava Mrovčáková a Martina Mrovčáková 

                                Teplička -         Katarína Rumanová a Pavol Dzimko 

                                                         Eva Lačná a Peter Lačný    

 

-Pozývame všetky deti, ktoré ešte nie sú členmi eRka a chcú patriť do nášho spoločenstva na októbrové 

stretká, ktoré sa konajú v soboty o 14:00 na fare v Markušovciach. Je potrebné vyplniť registračný list a 



 V Markušovciach 9.10.2021  
 

 

Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

uhradiť príspevok 2€ na prebiehajúci školský rok. O úhradu príspevku prosíme aj registrovaných členov. 

Viac informácii nájdete na facebooku eRko Markušovce. Vaši eRko animátori 

- Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných 

tatier na vrch Baranec. Viac na www.komisia.sk 

    

-Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých "urobiť jeseň ešte krajšou. Inšpirovaní 

encyklikou pp. Františka – „Laudato Si“ sa chce konkrétne pripojiť k starostlivosti o náš spoločný domov. 

Kampaň pod názvom RE246 renew ("riňiu") má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec 

odpadu. Viac info. na www.komisia.sk.  

 

-Biskupská synoda o synodalite 

V dnešnú nedeľu 10. októbra 2021 pri svätej omši, ktorú bude vo Vatikánskej bazilike slúžiť pápež 

František, sa oficiálne začne synodálny proces trvajúci tri roky pozostávajúci z konzultácií a rozlišovania, 

rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Tému najbližšej synody 

potvrdenú Svätým Otcom Františkom zverejnili v marci 2020 v tomto znení: „Za synodálnu Cirkev: 

spoločenstvo, participácia a misia“. 

Partikulárne cirkvi začnú svoju cestu v nedeľu 17. októbra 2021 pod vedením diecézneho biskupa. Pri 

tejto príležitosti sa nám prihovorí spišský diecézny administrátor svojím pastierskym listom. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/
http://www.komisia.sk/

