
 

FARSKÉ OZNAMY od 20. 2. 2023 do 26 .2. 2023 

 
FARNOSŤ MARKUŠOVCE A FILIÁLKY TEPLIČKA, 

PODTEPLIČKA A LIESKOVANY 

 

 

 V Markušovciach 18.2.2023  Mgr. Štefan Saloka 

farár 

www.farnostmarkusovce.sk 

tel.: 053/4498111, 0910 378 903 

0907581593 - kaplán 

 

Liturgický kalendár:  Úmysel: 

  

pondelok        20. február     17,00  Teplička    + František a Erika Kračko 
       8,00 Markušovce       Na úmysel celebranta  

 

utorok        21. február     18,00  Markušovce    + Štefan Ondirko  

 

streda        22. február     17,00 Teplička   +krst.rodičov Jozef a Mária Dzimko 
Popolcová streda – deň pokánia 

(pôst a zdržanie sa mäsitého pokrmu) 
    18,00 

 

Markušovce  

 

+ z rod. Čuchranovej 

 

    17,00 Lieskovany     Na úmysel ordinára 

 

štvrtok         23. február     17,00 Lieskovany          + Ján, Veronika a Ján 
     18,00 Markušovce      Za jubilantku Agnesu Hamrákovu  

 

piatok        24. február     17,00 Teplička   + z r. Koňakovej a + Milan Krčmár 
     18,00 Markušovce         + z rod. Pentákovej 

 

sobota        25. február     17,00    Teplička   + Július Šofranko  (1.výr.) 
     17,00 Lieskovany                 Za zdravie a B.pomoc preValentína 

 

nedeľa        26. február       8,00 Teplička  + Milan 
1. pôstna nedeľa        9,30 Teplička  Za veriacich našej farnosti 

 

       9,30 Lieskovany  Na úmysel ordinára 

 

       8,00  Markušovce + z rod. Hamrákovej a Koňakovej 

     11,00 Markušovce     + Valent Puškár a jeho rodičia 

 

Ostatné oznamy:     

                                                                                                                                                                                                                               

Milodary : Teplička – na kostol rod. Emila Hamráka 100 eur. Na krížovú cestu bohuznáma 50 eur, rod. 

Varkondová 100 eur, rod. Odziomková 100 eur, rod. Michala Gbúra 200 eur, bohuznáma 50 eur.                                                                                                                                      

Markušovce – Na nové svetlá: rod. Kamenická 150 eur a rod. Anny Michalikovej 100 eur.     Všetkých 

darcov Pán Boh odmeň. 

Zbierka na Charitu: bude na budúcu nedeľu (26. februára). 

Služba lektorov:                                                                                                                                

Markušovce :   Nedeľa 26.2. :  Lucia Farkašovská a Tomáš Farkašovský 

                                                  Kamila Lazorová a Annamária Salanciová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                   Popolcová streda: Júlia Grečková a Mária Grečková      

Teplička :        Nedeľa 26.2. :   Pavol Dzimko a Janka Stanková 

                                                  Martina Vitikáčová a Jozef Vitikáč 

http://www.farnostmarkusovce.sk/
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Popolcová streda : Pôst znamená, že iba raz do dňa sa môžeme dosýta najesť, pričom možno prijať trochu 

pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Predpis pôstu zaväzuje všetkých plnoletých od 18 do 60 rokov. 

Predpis zdržovania sa mäsa zaväzuje všetkých od 14 rokov nahor. 

 

Pobožnosť krížovej cesty: Počas pôstnej doby každý piatok pred sv. omšou, v Lieskovanoch vo štvrtok. 

V nedele budú o 14,00 hod. vo všetkých troch kostoloch (na filiálkach bez kňaza každá druhá nedeľa). 

 

Duchovná obnova pre otcov sa bude konať 10. – 12. marca 2023 v priestoroch kňazského seminára. 

Ide o rovnakú duchovnú obnovu ako na jeseň minulého roka, v ktorej bude opäť prednášateľom duch. 

otec Juraj Sedláček a prichádza s rovnakou témou, nakoľko pre veľký záujem sa mnohí nedostali na 

duchovnú obnovu minulý rok. Na jeseň už pripravujú druhú časť duchovnej obnovy s novou témou. 

Informácie o duchovnej obnove možno nájsť na internetovej stránke kňazského seminára a prihlášky 

môžu záujemcovia zasielať na adresu: vicerektor@kapitula.sk. 

 

-Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi 

následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. 

Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej 

Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. 

Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | 

Pomoc utečencom (charita.sk). 

 

- Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať 

na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. 

Mladí majú na výber z dvoch možností - zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa 

zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude zabezpečená 

autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete 

na webovej stránke www.svetovednimladeze.sk. 

 

http://www.farnostmarkusovce.sk/
http://www.svetovednimladeze.sk/

