
 

FARSKÉ OZNAMY od 25.10. 2021 do 31.10. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

  Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok 25. október   17,00  Teplička     + Ladislav a Mária                                          
Výročie posviacky katedrál. chrámu    18,00 Markušovce        + Michal Dulovič         

 

utorok 26. október   17,00  Lieskovany      + Michal, Agnesa a Michal 
   18,00 Markušovce  + Ján Holub                     

 

streda 27. október   17,00 Teplička  + Martin Hajžuš  (1. výročie)                            
   18,00       Markušovce   + Mária Králová (1. výročie)   

 

štvrtok  28. október   17,00 Lieskovany   + z rod. Mrovčákovej                                     
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov-sviatok   18,00 Markušovce      + z rod. Hudákovej a Hamrákovej 

 

piatok 29. október   17,00  Teplička  + z rod. Gbúrovej a Geletkovej  
   18,00  Markušovce     + Otília Lauková 

 

sobota 30. október   17,00 Teplička  Za požeh. rod.Dutkovej a deti  108         
   18,00 Lieskovany        + Mária a Jozef Klinga 
                    
       

 

nedeľa  31. október    8,00 Teplička + Cyril Hamráček (30. výr.)                                       
31. nedeľa v cezročnom období    9,30 Teplička  + Alžbeta Tarbajová (30. deň) 

 

    9,30 Lieskovany Na úmysel ordinára 

 

     8,00 Markušovce + Ján, Alžbeta a súrodenci  

   11,00 Markušovce  Za veriacich našej farnosti                                                                          
Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                          
- Zmena času : V noci z 30. na 31. októbra sa mení čas – posun o jednu hodinu dozadu. 

- Milodar na kostol : Teplička – na opravu kríža Ružencové bratstvo obetovalo 200 eur, rod. Jasečková 

z Podtepličky č. 263 obetovala 150 eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh odmeň. 

- Lieskovany : zbierka na energie 115 eur. 

 

- Služba lektorov : Markušovce –  Lucia Farkašovská a Tomáš Farkašovský 

                                                         Alžbeta Franková a Monika Hodnická 

                                 Teplička -        Janka Stanková a Viktória Zekuciová 

                                                          Nina Šmelková a Janka Zekuciová    

 

Dňa 28. októbra 2021, na sviatok svätých apoštolov Šimona a Júdu, si pripomenieme 1. výročie 

úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. V tento deň bude v Katedrále sv. Martina v 

Spišskej Kapitule o 16.00 hod. celebrovaná svätá omša obetovaná za spásu jeho nesmrteľnej duše. Kvôli 

pandemickej situácii osobná účasť na sv. omši je možná len pre osobitne pozvaných. Spomeňme si naňho 

vo svojich modlitbách. 

 



 V Markušovciach 23.10.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

"Drahí bratia a sestry, minulú nedeľu sme začali zhruba štvormesačnú diecéznu fázu Synody o synodalite, 

ktorú vyhlásil Svätý Otec František. Cieľom synody je v modlitbe a uvažovaní zistiť, ako Duch Svätý 

chce, aby sme dnes spoločne kráčali pri ohlasovaní Evanjelia. V rámci Spišskej diecézy bol vytvorený 

Diecézny synodálny tím, ktorý aktuálne pripravuje možnosti pre aktívne zapojenie každého človeka, 

ktorý bude chcieť v rámci diecéznej fázy vyjadriť svoj názor k tejto téme. Všetkých povzbudzujeme 

modliť sa za toto dielo a už teraz sledovať web stránku www.synoda.sk, ktorá sa venuje otázkam synody 

a rovnako sociálne siete našej diecézy. V prvú novembrovú nedeľu dňa 7.11.2021 bude v celej Spišskej 

diecéze zverejnená možnosť ako sa zapojiť do synody a to konkrétnym vyjadrením svojho názoru 

ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi s cieľom ohlasovať Evanjelium. Tešíme sa na spoluprácu." 

 

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

budúcu sobotu (30. októbra)  o 14:00 na fare v Markušovciach. Je potrebné vyplniť registračný list 

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

členov. Viac informácii nájdete na facebooku eRko Markušovce. Vaši eRko animátori. 

 

Fórum života opäť po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! 

Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na 

cintorínoch a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v kostole, cena malej plastovej je 1 euro. Aj tento 

krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk Kúpou sviečky podporíte 

činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk 

http://www.farnostmarkusovce.sk/
http://www.synoda.sk/

