
 

FARSKÉ OZNAMY od 15.11. 2021 do 21.11. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

  Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok   15. november   17,00  Teplička Za zdravie Marcely s rodinou                                        
   18,00 Markušovce           + Mária        

 

utorok   16. november   17,00  Lieskovany      + Ján a Emília Sabol 
   18,00 Markušovce + z rod. Snopko a Gurčík                     

 

streda   17. november   17,00 Teplička  + Veronika Dzimková (20. výr.)                          
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky   18,00       Markušovce   + Peter a Anna Kuzmiak (výročná) 

 

štvrtok    18. november   17,00 Lieskovany   Poďakov. za B. pomoc a zdravie                                 
   18,00 Markušovce      + Margita Horváthová 

 

piatok   19. november   17,00  Teplička  + Cyril, Ján ,Magdaléna Murdžák 
   18,00  Markušovce     + z rod. Pačnár, Timko a Gbúr 

 

sobota   20. november   17,00  Teplička  Za živ. a zos. z r. Rumanovej         
 17,00   !!! Lieskovany         Na úmysel celebranta 

 

nedeľa   21. november     8,00  Teplička  + Edita Karnasová                                      
34. nedeľa – Krista Kráľa     9,30  Teplička  Za veriacich našej farnosti 

 

     9,30  Lieskovany  Na úmysel ordinára 

 

     8,00  Markušovce + Jozef Valik 

   11,00  Markušovce    Za požehnanie rod. Snopkovej                                                                       
 

Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                        

 

- Milodary na kostol : Teplička – bohuznáma 50 eur, bohuznáma 50 eur. 

 

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

                                                                        Františka Šteinerová a Mária Mrovčáková          

 

                                     Teplička -  Nedeľa :  Viktória Zekuciová a Janka Stanková 

                                                                        Klára Lačná a Žofia Zekuciová   

 

"Biskupi na svojom zasadnutí  v Badíne hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti 

na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach končí dňa 30.6.2021., avšak povinnosť účasti aj naďalej 

nebude zaväzovať tých veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a 

samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna 

(okresná) epidemická situácia." 

 

-  Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby 

sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom 

alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke 

diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské 
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pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické 

spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému 

spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, 

čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri 

ohlasovaní Evanjelia. 

- Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať 

aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom 

kráčaní v Cirkvi. 

- Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú 

bližšie prezentovať jednotlivých desať tém. 

- Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich 

postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe 

a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu. 

 

 - Tento týždeň 15. - 21.11. je Týždeň Cirkvi pre mládež. Keďže nie je možné robiť veľké spoločné podujatia, 

Komisia pre mládež našej diecézy ponúka on line akcie: VEČER SVEDECTIEV pod názvom BOH NIE JE 

MŔTVY v utorok 16.11. o 19:00 na youtubovom kanáli rkc poprad, ďalej akciu TUMBA, plnú dobrodružných 

úloh a výziev. Viac info a prihlasovanie tu: http://mladezba.sk/tumba. , kampaň „MLADÍ 

PRENASLEDOVANÝM“ , viac info: https://www.komisia.sk/podujatia/. a priamy prenos Godzone tour z Ostravy 

v sobotu 20. 11. o 19:30 na TV Noe a You Tube a Facebooku. Viac na plagátoch. 
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