
 
 
    31.X.  N.       XXXI. NEDEĽA – ROK „B“  
                         +   Za spoločenstvo farnosti   .........................................................................   8.00 
                     +   Alžbeta, manž. Gabriel, rodičia   ............................................................   10.00 
     1.XI.  P.       SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
                     +   Za spoločenstvo farnosti   ........................................................................   8.00 
                     +   Jozef, manž. Angela, nevesta, rodina   ...................................................   10.00 
                          SPOMIENKOVÉ STRRETNUTIE NA CINTORÍNE   ...................    15.00                                                                                                                                                         
     2.XI.  U.       SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH 
                     +   Za všetkých zosnulých   ...........................................................................   9.00 
                     +   Štefan, manž. Petronela, rodičia   ...........................................................   18.00    
     3.XI.  S.   +   Viliam, manž. Margita   .........................................................................   17.00 
     4.XI.  Š.   +   Pavol, rodičia   ........................................................................................   17.00 
     5.XI.  P.   +   Ľudovít, manž. Mária, dcéry, zaťovia   ..................................................   17.00 
     6.XI.  S.   +   na úmysel ordinára   .................................................................................   9.00 
     7.XI.  N.       XXXII. NEDEĽA – ROK „B“                       
                     +   Šimon, syn Jaroslav, rodičia   ...................................................................   8.00 
                     +   Za spoločenstvo farnosti   .......................................................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:  Utorok     8.00 –   8.50 h 
                                                                                       16.30 – 17.50 h 
                                                                         Streda    16.00 – 16.50 h 
                                                                         Štvrtok  16.00 – 16.50 h  
                                                                     -   v prípade potreby kedykoľvek         
           -      Ďakujeme za milodary na kostol. 
           -      Najbližšie stretnutie birmovancov bude 6.11. o 18.00 h.                                       
           -      Naša farská internetová stránka má adresu: https://farnostdulovce.sk 
                  Tešíme sa na vaše postrehy, názory a pripomienky. 
           -      Ďakujeme za vašu podporu misijného diela.  
           -      Kostol budúci týždeň upratuje Rovná a Úzka ul. 
           -      Cirkev v tieto sviatočné dni dáva možnosť získať milosti vykúpenia            
                   Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista pre zosnulých veriacich a duše v očistci.  
                   Podmienkou je prijatie sviatosti zmierenia, sv. prijímanie, modlitba Pána  
                   a vyznanie viery (Verím v Boha). 

-   Pápež František slávnostne otvoril v nedeľu 10.X.2021 synodu pod názvom:  
  Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Spoločne ohlasovať evanjelium    
  v dialógu a dôvere. Prvé informácie môžete nájsť na www.synoda.sk   

-   Televízia LUX pozýva mládež a študentov zapojiť sa do súťaže amatérskych    
  filmárov. Téma súťaže je: Moji starkí. Viac info na letáku. 

-   Budúcu nedeľu popoludní plánujeme výlet do prírody pre rodičov s deťmi.  
  Prosíme záujemcov prihlásiť sa do piatku 5. XI. 

-   Prosba o podporu zdravotníkov a odbornej verejnosti v zdravotníctve. 
-   Uvedenie nového omšového misála je sprevádzané novénou počas 9 nedieľ. 

 
Sv. omše v nedeľu:         8.00 h  neočkovaní, testovaní, po covide – oddelené sedenie,  
                                                      povinný zoznam účastníkov 
                                        10.00 h  očkovaní bez obmedzenia 
 
Ó  Dulovce 31.10.2021 
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