
 
 
  19.XII.  N.       IV. ADVENTNÁ NEDEĽA – ROK „C“  
                         +   Za spoločenstvo farnosti   ......................................................................   8.00 
                         +   Mikuláš   ..............................................................................................   10.00    
  20.XII.  P.  +   Daniel, rodičia, svokor   .......................................................................   18.00 
  21.XII.  U.  +   Agneša - roráty   ....................................................................................   7.00 
  22.XII.  S.  +   na úmysel ordinára diecézy   ..................................................................   7.00  
  23.XII.  Š.  +   za ružencové spoločenstvo   ...................................................................   7.00 
  24.XII.  P.       VIGÍLIA NARODENIA PÁNA 
                     +   rodina   .................................................................................................   16.00 
                          OMŠA V NOCI 
                     +   Zoltán   .................................................................................................   21.00 
  25.XII.  S.       NARODENIE PÁNA – SLÁVNOSŤ – 1. VIANOČNÝ SVIATOK  
                     +   za spoločenstvo farnosti   ......................................................................   8.00 
                     +   rodičia a starí rodičia   .........................................................................   10.00 
  26.XII.  N.       SV. RODINY – SLÁVNOSŤ – 2. VIANOČNÝ SVIATOK – ROK „C“                       
                     +   za spoločenstvo farnosti   ......................................................................   8.00 
                     +   Jozef – 1. výročie   ..............................................................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:   Pre opatrenia vydané ÚVZ SR nie je možné  
                  vykonávať „tradičné spovedanie pred Vianocami“. Veriaci sa môžu vyspovedať  
                  jednotlivo pred alebo po sv. omši. Individuálna možnosť za účasti dvoch  
                  spovedníkov bude k dispozícii v pondelok od 17. 00 h pri zachovaní obmedzeného  
                  počtu 30 osôb v kostole. Dbajme o dodržiavanie všetkých hygienických opatrení  
                  (rozostupy, dezinfekcia rúk, prekrytie tváre, prijímanie na ruku), aby sa situácia  
                  k Vianociam nezhoršovala a mohli sme ich sláviť aspoň v takomto režime.         
           -      Sv. omše je možné sláviť v maximálnom počte 30 veriacich na bohoslužbu. 
                  Účasť je povolená pre tých, ktorí sú očkovaní a tí, ktorí prekonali Covid-19  
                  v priebehu uplynulých šiestich mesiacov, o čom musia mať doklad. 
                  Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass, ktorým sa musia pri  
                  vstupe do kostola preukázať. 
           -      Milodarom na kostol v týždni prispeli: Oľga H., Júlia K., Katarína K.,  
                  Magdaléna K., Mária R. Ďakujeme. 
           -      Stretnutie birmovancov bude do odvolania prebiehať distančnou formou.                                       
           -      Priebežné informácie sledujte na našej farskej internetovej stránke:    
                  https://farnostdulovce.sk 
           -      Upratovanie kostola bude v stredu od 9.00 h Budeme radi, ak prídete pomôcť  
                  s vianočnou výzdobou.  

-  Info o novej synode môžete nájsť na www.synoda.sk   
 
                                               „Láska začína tam, kde sme schopní  
                                                 prestať myslieť na seba a ochotní vykonať  
                                                 niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.“  
                                                                                            Antoine de Saint-EXUPÉRY 
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