
 
 
   14.XI.  N.       XXXIII. NEDEĽA – ROK „B“  
                         +   Jana   .........................................................................................................   8.00 
                     +   Za spoločenstvo farnosti   ........................................................................   10.00 
   15.XI.  P.   +   Anton a Anna   ..........................................................................................   9.00                                                                                                                                                         
   16.XI.  U.  +   František, manž. Mária a rodičia   ..........................................................   17.00    
   17.XI.  S.   +   Jozef, manž. Júlia, deti, rodičia   ..............................................................   9.00 
   18.XI.  Š.   +   Emil – 1. výročie   ..................................................................................   17.00 
   19.XI.  P.   +   Alžbeta, manžel Ľudovít   ......................................................................   17.00 
   20.XI.  S.   +   Florián HEGEDÚŠ, manželka, dcéra Alžbeta   .......................................   9.00 
   21.XI.  N.       XXXIV. NEDEĽA KRISTA KRÁĽA – ROK „B“                       
                     +   Za spoločenstvo farnosti   .........................................................................   8.00 
                     +   Ľudovít, manž. Magdaléna   ...................................................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:   -   v prípade potreby kedykoľvek         
           -      Ďakujeme za milodary na kostol. 
           -      Stretnutie birmovancov bude do odvolania prebiehať distačnou fornou.                                       
           -      Naša farská internetová stránka má adresu: https://farnostdulovce.sk 
           -      Kostol budúci týždeň upratuje Hlavná a Mudroňovská ul. 
           -      Cirkev počas celého mesiaca 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). 

-   Info o novej synode môžete nájsť na www.synoda.sk   
-   TV  LUX pozýva mládež zapojiť sa do súťaže: Moji starkí. Viac info na letáku. 

 
 
Sv. omše v nedeľu:    8.00 h  očkovaní, testovaní, po covide – oddelené sedenie,  
                                                 25% kapacity – cca 50 – 60 účastníkov, povinný zoznam  
                                   10.00 h  plne očkovaní bez obmedzenia, povinný zoznam účastníkov 

 
Sv.omša všedný deň (pondelok – sobota): kostol má cca 250 m2, v režime základ môže                
                                     byť 1 osoba na 15m2 – teda cca 16 ľudí. Povinný zoznam.  
 
                   PRI VSTUPE DO KOSTOLA SA VYŽADUJE, ABY VERIACI MAL  
                   RÚŠKO, DODRŽIAVAL HYGIENU RÚK A ZACHOVAL ODSTUP.          
 
                                                   „Je úplne zbytočné pýtať sa,  
                                                     či má život zmysel alebo nie.  
                                                     Má taký zmysel, aký mu dáme..“  
 
                                                                                            SENECA 
 
 
 
 
 
          Ó  Dulovce 14.11.2021                                                                                    
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV  DULOVCE      
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www.farnostdulovce.sk       e-mail: farnost.dulovce@abu.sk  
 

14.XI.2021 – 21.XI.2021 


