
 

FARSKÉ OZNAMY od 8.11. 2021 do 14.11. 2021 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

  Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok    8. november   17,00  Teplička + Ján, Justína a Ján                                         
                       

 

utorok   9. november   17,00  Lieskovany      + Anna, Mária a František 
Výročie posviac. Lateránskej baziliky   18,00 Markušovce + Ondrej Širák (20. výr.)                    

 

streda  10. november   17,00 Teplička  Za požehnanie pre Alexandru, 
Moniku a Natáliu s rod.                           

Sv. Lev Veľký, pápež a uč. Cirkvi   18,00       Markušovce   + Elena Gurčíková (1. výr.) 

 

štvrtok    11. november   17,00 Lieskovany   + Katarína Urbanová                                   
Sv. Martin z Tours, biskup - sviatok   18,00 Markušovce      + z rod. Marcinko a Tomaščák 

 

piatok   12. november   17,00  Teplička  + Katarína Hlaváčková (1. výr.) 
Sv. Jozafát, biskup a mučeník   18,00  Markušovce     + Ivan Pecha 

 

sobota   13. november 17,00 Te Neočkovaní  + Mária Gbúrová        
 18,00 Lie Neočkovaní        + Michal, Helena a Jozef 

 

nedeľa   14. november  8,00 Tep  Očkovaní + Helena Jasečková                                       
33. nedeľa v cezročnom období  9,30 Tep  Očkovaní  + z rod. Michalkovej 

 

   9,30 Lie Očkovaní + z rod. Kozákovej 

 

   8,00 Ma Očkovaní Na úmysel ordinára  

 11,00 Ma Neočkovaní   Za veriacich našej farnosti                                                                        

Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                          
- Zbierka na energie kostola : na budúcu nedeľu 14.11.2021 bude vo všetkých troch kostoloch. 
 
- Služba lektorov : Markušovce – Nedeľa :  Beáta Ovčiariková a Iveta Dutková 
                                                                        Kamila Lazorová a Annamária Salanciová           
                                     Teplička -  Nedeľa :  Janka Timková a Alena Kočišová 
                                                                        Eva Lačná a Peter Lačný   
 
Od 1. novembra 2021 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. 
 
"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. Naďalej však povinnosť 
účasti 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." 
 



 V Markušovciach 6.11.2021  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

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 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. 

http://www.farnostmarkusovce.sk/
http://www.kapitula.sk/
mailto:spis@synoda.sk

