
 
 
      3.X.  N.       XXVII. NEDEĽA – ROK „B“ 
                         +   Za farské spoločenstvo   ...........................................................................   8.00 
                     +   Imrich, deti, rodičia   ..............................................................................   10.00 
      4.X.  P.   +   - - -                                                                                                                                                           
      5.X.  U.  +   rodina   ....................................................................................................   18.00    
      6.X.  S.   +   Pavol, rodičia a celá zos. rodina   ...........................................................   18.00 
      7.X.  Š.   +   Margita – 1. výročie   ............................................................................    18.00 
      8.X.  P.   +   - - - 
      9.X.  S.   +   Jozef, manž. Júlia, deti, rodičia   ..............................................................   9.00 
    10.X.  N.       XXVIII. NEDEĽA  – ROK „B“                         
                     +   Za farské spoločenstvo   ...........................................................................   8.00 
                     +   Koloman, manž. Helena a zos. rodina   ..................................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:  -   v prípade potreby kedykoľvek         
           -      Ďakujeme za milodar na kostol   
           -      V sobotu 9.10. o 18.00 hod je stretnutie birmovancov. Ďalšie bude 23.10. 
                  Stretnutie nebude 16. októbra a 30. októbra                                                            
           -      Naša farská internetová stránka má adresu: https://farnostdulovce.sk 
                  Tešíme sa na vaše postrehy, názory a pripomienky. 
           -      Slávnosť patróna nášho farského chrámu sv. Lukáša oslávime 17.X.2021 
           -      Zbierka minulý týždeň vyniesla veľmi pekný obnos 206.- eur. Ďakujeme! 
           -      Kostol tento týždeň upratali: p. Anna H., Anna H., Angelika J., Mária K.,  
                  Anna K., Helena K., Silvia T., Mária V. 
           -      Budúci týždeň kostol upratuje Starohorská ul. 
 
                   PRI VSTUPE DO KOSTOLA SA VYŽADUJE, ABY VERIACI MAL  
                   RÚŠKO, DODRŽIAVAL HYGIENU RÚK A ZACHOVAL ODSTUP.          
 
Sv.omše počas všedných dní (pondelok – sobota): do kostola môžu vstúpiť veriaci na 50%            
                                                 kapacity, maximálne však 100 osôb. 
 
Sv. omše v nedeľu:      8.00 h  neočkovaní, testovaní, po covide - do 50 % kapacity chrámu. 
                                    10.00 h  očkovaní bez obmedzenia 
 
                            "„Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: 
                                je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať.  
                               Keď muža a ženu spája pravá láska,  
                               každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný,  
                               aj za cenu námah a utrpení,  
                               aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti.“  
 
                                                                                                       Ján Pavol II. 
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