
 

  FARSKÉ OZNAMY od 29.11. 2021 do 5.12. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 

  Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok   29. november   15,00  Teplička + Erika a František Kračko                                       
   15,00 Markušovce           + z rod. Koňak a Pačnár       

 

utorok   30. november   15,00  Lieskovany      + Ondrej Zekucia,Mária a Ondrej 
Sv. Ondreja, apoštola - sviatok   15,00 Markušovce Za zdravie a dar viery pre Andreja                      

 

streda   1. december   15,00 Teplička  Za požeh. pre Karmen,Erik,Tomáš                          
   15,00       Markušovce   Za pútnikov do Prešova                        

 

štvrtok    2. december   15,00 Lieskovany   + Jozef Franko  (7. deň)                                
   15,00 Markušovce      + z rod. Lazňovej a Klempárovej 

 

piatok   3. december   15,00  Teplička  + z rod. Blaško,Tekáč a Krokus 
   15,00  Markušovce     B. pomoc pre Teréziu Mikolajovú 

 

nedeľa   5. december                                            
2. adventná nedeľa   10,00 Teplička  Za požehnanie Evy,Cecílie a Viery 

 

     9,00 Lieskovany  + Jaroslav a Peter 

 

   10,30 Markušovce     + z rod. Husárovej a Baldovskej                                                                      
 

Ostatné oznamy: 
 

- Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 24.11. 2021 sa pozastavuje verejné slávenie bohoslužieb v kostoloch 

okrem krstov, sobášov a pohrebov. 
 

- Na neverejnej sv. omši, okrem nevyhnutnej asistencie, môžu byť účastní iba veriaci farnosti, ktorí majú zapísaný 

úmysel sv. omše v predmetný deň ( maximálny počet 4 veriaci). Individuálna pastorácia, hlavne sv. spoveď a sv. 

prijímanie, bude vždy po sv. omši od 15,30 do 16,00  - Sv. omše nebudú spievané, len recitované. Požehnanie 

adventných vencov (bez sv. omše): 1. adventná nedeľa - Markušovce 10,30 hod., Teplička 14,00  Lieskovany 

15,00 hod. – zároveň je tu aj možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu. 
 

- Individuálna pastorácia a zaopatrenie chorého je možné aj po telefonickom dohovore. 
 

- Zbierka na charitu: počas nasledujúcich dvoch týždňov prostredníctvom poštových poukážok distribuova-

ných do farností alebo priamo na č.ú. : SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS: 44412071882.  

Pastiersky list KBS, ktorý mal byť prečítaný na 1. adventnú nedeľu, je na našej internetovej farskej stránke 

a dávame ho do vašej pozornosti. 
 

Taktiež na spomínanej stránke vám ponúkame Pobožnosť liturgie domácej cirkvi pri adventnom venci.  
 

- Kampaň Komisie pre mládež Spišskej diecézy To, čo chcem je Betlehem má za cieľ upriamiť pozornosť na 

pravý význam Vianoc. Často zabúdame, že tým najväčším darom je pre nás práve malý Ježiško narodený a uložený 

v jasliach. Nálepkou, ktorú si môžete zakúpiť v kostoloch za 2 eurá a prilepíte si ju počas Vianočných sviatkov ako 

dekoráciu na Vaše okno v domácnosti vyjadríte aj navonok koho oslavujeme na Vianoce. Je možnosť kúpiť si aj 

pexeso s postavami z Betlehemu za 60 centov. 
 



 

 V Markušovciach 27.11.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

- Milodary na kostol : Markušovce : z krstu Elišky Ondirkovej obetovali 50 eur.  Teplička – rod. Dušana Hasaja  

100 eur. Lieskovany :  z krstu Michala Slovíka 50 eur. Všetkým  úprimné Pán Boh odmeň. 
 

V našom farskom kostole bol vymenený starý plynový kotol a bojler za nový v hodnote 2.746 eur. Inštalatérske 

práce činili 700 eur. Všetko spolu stálo 3.346 eur. - Taktiež boli vykonané práce na kostolnom organe (výmena 

mecha) v hodnote 770 eur. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/

