
 

FARSKÉ OZNAMY od 1.11. 2021 do 7.11. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 
 

  Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 1. november     8,00  

    9,30 

Teplička     

Teplička 

Za duše v očistci  
Za veriacich našej farnosti                                        

Všetkých svätých - slávnosť     8,00 

  11,00 

    9,30  

Markušovce 

Markušovce  

Lieskovany          

Na úmysel celebranta 
Na úmysel ordinára 
+ Pavol, Ján, Anna a Peter         

 

utorok 2. november   17,00  Lieskovany      Za všetkých zosnulých  
Spomienka na všetkých zos. veriacich   18,00 

  17,00 

Markušovce  

Teplička  

Za všetkých zosnulých 
Za všetkých zosnulých                     

 

streda 3. november   17,00 Teplička  + Katarína Cipkalová (1. výr.)                            
   18,00       Markušovce   + Marián Mrovčák  

 

štvrtok  4. november   17,00 Lieskovany   + Mária a Jozef Bieľak                                    
Sv. Karol Boromejský, biskup–spom.   18,00 Markušovce      + Jozef, Mária, Ján a Dušan 

 

piatok 5. november   17,00  Teplička  Za ctiteľov Božského Srdca  
Prvý piatok   18,00  Markušovce     Za ctiteľov Božského Srdca 

 

sobota 6. november 17,00 Te Neočkovaní  + Ladislav Koňak (1. výr.)         
 18,00 Lie Neočkovaní        + rodičov 
     8,00 Markušovce    + rodičov Teréziu a Ladislava            

 

nedeľa  7. november  8,00 Tep  Očkovaní Za živ. a zos. členov Ruž. bratstva                                       
32. nedeľa v cezročnom období  9,30 Tep  Očkovaní  Za veriacich našej farnosti 

 

   9,30 Lie Očkovaní Na úmysel ordinára 

 

   8,00 Ma Očkovaní + Alfonz Vilkovský (10. výr.)  

 11,00 Ma Neočkovaní Za živ. a zos. členov Ruž. bratstva                                                                        
Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                          
- Milodar na kostol : Teplička – na opravu kríža bohuznáma rodina 100 eur, Bijacovská Cecília 50 eur, 

rod. Hamráková č. 227 obetovala 100 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh odmeň. 

- Sviatosť zmierenia : pol hodiny pred sv. omšou.  - Návšteva chorých kvôli zhoršenej pandemickej 

situácii nebude. 

- Zbierka na misie z minulej nedele: Markušovce 647 eur, Teplička 326 eur, Lieskovany 80 eur. 

 

Od pondelka (1. novembra) sme v čiernej farbe tzv. covid automatu a z tohto dôvodu platia aj prísnejšie 

obmedzenia počtu účastníkov na bohoslužbách. Sv. omše pre zaočkovaných sú dovolené s max. počtom 

100 ľudí. Sv. omše v pracovné dni a v sobotu budeme mať v režime 1 osoba na 25 metrov štvorcových. 

  



 V Markušovciach 30.10.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

- Služba lektorov :  Markušovce   Pondelok:  Ľudmila Bukšarová a Stela Bukšárová 

                                                            Bernadeta Maliňáková a Pavol Maliňák 

                                                         

                                                         Nedeľa :    Mária Reinerová a Štefánia Farkašovská 

                                                               Adriana Lazorová a Peter Lazor 

 

                                   Teplička -   Pondelok :      Katarína Rumanová a Ladislav Zekucia 

                                                    

                                                      Nedeľa   :     Júlia Tekáčová a Pavol Dzimko    

                                                                      Monika Vitikáčová a Martina Vitikáčová 

 

Dušičkové odpustky sa aj tento rok rozširujú na celý november 

 

   Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 

Znamená to, že úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne 

platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto 

dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.  

   Úplné odpustky možno získať: veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol a 

pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba 

dušiam v očistci. Od 1. do 8. novembra môže získať úplné odpustky pre duše v očistci, kto navštívi 

cintorín a aspoň v duchu sa pomodlí za zosnulých. Odpustky je možné získať za obvyklých podmienok: 

sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/

