
 
 
  26.XII.  N.       SV. RODINY – SLÁVNOSŤ – 2. VIANOČNÝ SVIATOK – ROK „C“  
                         +   Za spoločenstvo farnosti   ......................................................................   8.00 
                         +   Jozef   ...................................................................................................   10.00    
  27.XII.  P.  +   na úmysel o. arcibiskupa   ....................................................................   17.00 
  28.XII.  U.  +   Štefan, rodičia, rodina   ........................................................................   17.00 
  29.XII.  S.  +   Melichar, rodičia, zos. rodina   .............................................................   17.00  
  30.XII.  Š.  +   - - - 
  31.XII.  P.       POĎAKOVANIE NA KONCI ROKA   ................................................   9.00 
        1.I.  S.       PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK – SLÁVNOSŤ „C“  
                     +   za spoločenstvo farnosti   ......................................................................   8.00 
                     +   za dobrodincov nášho kostola   ...........................................................   10.00 
        2.I.  N.       II. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – SLÁVNOSŤ – ROK „C“                       
                     +   za spoločenstvo farnosti   ......................................................................   8.00 
                     +   Júlia, manžel, syn, zať   .......................................................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:   - v prípade potreby kedykoľvek 
           -      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. 
           -      Milodar na kostol prispeli: Mária B., Mária H., František K., Viera K.,                          
                  Helena O., Anna Z.  Ďakujeme. 
           -      Stretnutie birmovancov bude do odvolania prebiehať distančnou formou.                                       
           -      Priebežné informácie sledujte na našej farskej internetovej stránke:    
                  https://farnostdulovce.sk 
           -      Upratovanie kostola budúci týždeň – Mierová ulica. Ďakujeme taktiež všetkým,  
                  ktorí ste prišli pomôcť s vianočnou výzdobou.  

-  Info o novej synode môžete nájsť na www.synoda.sk   
-  Na Nový Rok 1.I.2022 spievame hymnus VENI SANCTE 

 
 
                                      „Bože, daj mi srdce pokojné,  
                                        aby som vedel prijať to, čo zmeniť nemôžem,  
                                        odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem,  
                                        a múdrosť, aby som vedel rozoznať jedno od druhého.“  
 
                                                                                                 Reinhold NIEBUR 
 
 
                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                              
                                                                                                                              
          Ó  Dulovce 26.12.2021                                                                                     
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