
 

FARSKÉ OZNAMY od 7. 2. 2022 do 13. 2. 2022 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

  Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok   7. február   17,00  Teplička + z rod. Timkovej   63                         
   18,00 Markušovce          + Emília a Daniel 

 

utorok   8. február   17,00  Lieskovany      Za zdravie a požeh. rod. Márie 
     7,30 Markušovce Za požeh. r. Kalafutovej,  Slovenská            

 

streda   9. február   17,00 Teplička  + Michal a Mária Dutko  63                     
   18,00        Markušovce  + Ivan Adamec  (1. výročie)        

 

štvrtok  10. február   17,00 Lieskovany  + Ján, Veronika a Ján                         
Sv. Školastika, panna - spomienka   18,00 Markušovce        + Terézia Novotná  (1. výročie) 

 

piatok 11. február   17,00  Teplička  + Rozália 
Panny Márie Lurdskej - spomienka   18,00 Markušovce      Za jubiluj. manželov Luciu a Tomáša 

 

sobota 12. február    17,00 Teplička  Za jubilujúcu Zuzanu 
    17,00  Lieskovany          + Matej, Anna, Pavol a Katarína 
                    
        

 

nedeľa  13. február     8,00 Teplička  Za jubil. Ivetu Kuľovú a jej rodinu                             
6. nedeľa v cezročnom období     9,30 Teplička  Za jubilantku Zuzanu 

 

     9,30 Lieskovany  + Ondrej Zekucia, Anna a Valent 

 

     8,00  Markušovce + Tomáš Adamec 

   11,00 Markušovce     Za všetkých chorých našej farnosti                                                             
Ostatné oznamy:                                                                                                                                                                                                                                        
Sv. omše budú slávené v režime OP ( očkovaní a tí, čo prekonali koronavírus). Okrem nevyhnutnej 

asistencie, môže byť účastných na sv. omši max. 100 veriacich, ktorí sa môžu preukázať potvrdením.                                                                                                                

Rodičia, ktorí chcú dať tohto roku svoje dieťa na 1. sv. prijímanie, nech prihlásia na zápis svoje dieťa 

v sakristii po sv. omši. 

Ďakujeme  všetkým, ktorí prispeli finančným príspevkom na kolednícku akciu Dobrá novina.                               

V Markušovciach sa vyzbieralo 651 €. – V Tepličke 1.745, 30 eur. Výťažok zo zbierky bude použitý na 

podporu drobných podnikateľov na východe Ugandy. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať. 

Milodary: Markušovce - z jasličiek 219,55 eur. Bohuznáma jubilantka s rod. na kostol 100 eur.                    

Teplička : z jasličiek 372,93 eur. Bohuznáma na kostol obetovala 100 eur. Všetkých Pán Boh odmeň. 

Služba lektorov: Markušovce – 13. február. : Iveta Filipová a Mária Rimbalová,                                                 

Katarína Grečková a Monika Hamráková                                                                                                                                                                                                                  

Teplička : 13. február: Alena Kočišová a Janka Timková,   Klárka Lačná a Žofia Zekuciová.                                                                      

                                                                                                   

 

 



 V Markušovciach 5.2.2022  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

 
 

-Dňa 13. februára 2022 si pripomenieme 101.výročie biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána 

Vojtaššáka. V Katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule slávnostnej sv. omši bude predsedať a v 

homílií sa prihovorí Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. 

Keďže situácia nedovoľuje, aby sme sa zúčastnili diecéznej púte pri príležitosti Pamätného dňa 

biskupskej vysviacky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, spojme sa navzájom duchovne. 

Rádio Lumen a TV Lux prinesú priamy prenos ďakovnej svätej omše, ktorá bude slúžená v nedeľu 13. 

februára 2022 o 9.00 hod. 

 

-Pozývame vás pripojiť sa ku online modlitebnej akcii „Slovensko na kolenách“, ktorá sa koná každý 

druhý štvrtok v mesiaci v Poprade. Viac info je na plagáte a na farskej internetovej stránke. 

 
-Keďže ani tento rok nie je možné prezenčne uskutočniť Deň otvorených dverí na KU, univerzita ho 
organizuje vo virtuálnej forme na dod.ku.sk a radi aspoň touto cestou privítajú záujemcov o štúdium. 

 

-PÚŤ DO RÍMA: Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú 

spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. 

september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo Vatikáne v 

sobotu 30. apríla 2022. V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú 

svätú omšu v Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je 

možné cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa zorganizovať v rámci 

vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou. Pútnikov prosíme, aby sa 

zaregistrovali prostredníctvom stránky navstevapapeza.sk, a tak si rezervovali zadarmo lístky 

na audienciu. Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke 

ministerstva zahraničných vecí SR. Tešíme sa na vás a spoločné stretnutie so Svätým Otcom. 

Pozdravujú vás a žehnajú vám slovenskí otcovia biskupi. 

 
-Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva v sobotu 19. februára 2022 na DIECÉZNY VÝSTUP 

MLADÝCH, tentokrát s cieľom - Chata pri Zelenom plese. Viac info na výveske a komisia.sk. 

-Národný týždeň manželstva: V týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší 

ročník Národného týždňa manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu 

manželstva. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/ V rámci tohto týždňa sa rozhodla Liga 

pár páru (LPP) zorganizovať on-line kurzy symptotermálnej metódy pre manželov alebo 

snúbencov. Obsah kurzu a prihlášku je možné nájsť na: https://www.lpp.sk/o-nas/16065-aktivity-

lpp/963-on-line-kurzy-stm Udalosti k jednotlivým kurzom je možné nájsť na facebookovom profile 

LPP  a tiež na výveske a web.stránke farnosti. Uzávierka prihlášok je 10. februára 2022. 
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