
 
 
     5.IX.  N.       XXIII. NEDEĽA – ROK „B“ 
                         +   Za farské spoločenstvo   ...........................................................................   8.00 
                     +   Za zomrelých v rodine – úmysel p. A.G.   ..............................................   10.00 
     6.IX.  P.   +   Jozef, manž. Magdaléna, rodičia, zať, vnuci   .........................................   18.00                                                                                                                                                              
     7.IX.  U.  +    - - -  
     8.IX.  S.        NARODENIE PANNY MÁRIE - sviatok 
                     +   Vilma, manžel Koloman   .......................................................................   18.00 
     9.IX.  Š.   +   Jozef, manž. Júlia, syn, nevesta   .............................................................   18.00 
   10.IX.  P.   +   Viliam, manželky Júlia, Helena, rodičia, dcéra, rodina   ........................   18.00 
   11.IX.  S.   +   Pavol, manž. Jolana, rodičia   ...................................................................   9.00 
   12.IX.  N.       XXIII. NEDEĽA  – ROK „B“                         
                     +   Za farské spoločenstvo   ...........................................................................   8.00 
                     +   Vojtech, rodičia, sestra   .........................................................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:  -   v prípade potreby kedykoľvek         
           -      Ďakujeme za milodary na kostol.      
           -      Dnes po sv. omši o 10.00 hod je stretnutie birmovancov.     
           -      Začíname nový šk. rok hymnom VENI SANCTE. 
                  Školákom, žiakom a študentom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.   
           -      Dnes popoludní o 16.00 vás pozývame na akadémiu k návšteve pápeža Františka.                                                          
           -      Naša farská internetová stránka má adresu: https://farnostdulovce.sk 
                  Tešíme sa na vaše postrehy, názory a pripomienky. 
           -      Otázky k návšteve pápeža Františka, ale aj odpovede k registrácii nájdete na   
                  našej stránke.  
           -      Farnosť Komárno má 15 voľných miest na účasť slávnosti sv. omše v Šaštíne.    
                  Poplatok za dopravu je 10 eur. Prosíme záujemcov prihlásiť sa v sakristii. 
           -      Kostol tento týždeň upratali: žiaci a študenti. 
           -      Deťom ponúkame v sakristii nové kalendáriky na nastávajúci šk. rok. 
           -      Budúci týždeň kostol upratuje Mierová ul. 
 
 
                   PRI VSTUPE DO KOSTOLA SA VYŽADUJE, ABY VERIACI MAL  
                   RÚŠKO, DODRŽIAVAL HYGIENU RÚK A ZACHOVAL ODSTUP.          
 
 
                                     "Ten, kto miluje, lieta, beží a raduje sa.  
                                       Je slobodný a nič ho nemôže obmedziť.  
                                       Láska necíti bremeno, nehodnotí námahu,  
                                       chce robiť viac, ako je schopná,  
                                       bez vyhovárania sa, že je to nemožné." 
 
                                                                                              Tomáš KEMPENSKÝ 
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