
 
 
       6.II.  N.       V. NEDEĽA – ROK „C“  
                         +   Za spoločenstvo farnosti   ......................................................................   8.00 
                         +   Veronika, manžel, syn, nevesta   ..........................................................   10.00    
       7.II.  P.  +   na úmysel p. arcibiskupa   ......................................................................   9.00 
       8.II.  U.  +   na dobrý úmysel   ..................................................................................   9.00 
       9.II.  S.  +   na dobrý úmysel   ...................................................................................   9.00  
     10.II.  Š.  +   na dobrý úmysel   ...................................................................................   9.00 
     11.II.  P.  +   Július a rodina   ....................................................................................   17.00 
     12.II.  S.  +   Mária – 1. výročie   ................................................................................   9.00 
     13.II.  N.       VI. NEDEĽA – ROK „C“                       
                     +   Za spoločenstvo farnosti   ......................................................................   8.00 
                     +   Jozef   ...................................................................................................   10.00 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
           -      Príležitosť k sviatosti zmierenia:    
                                                      - v prípade potreby kedykoľvek 
           -      Sv. omše je možné sláviť v maximálnom počte 100 veriacich na bohoslužbu  
                   v tichom režime (bez spevu). 
                  Účasť je povolená pre tých, ktorí sú očkovaní a tí, ktorí prekonali Covid-19  
                  v priebehu uplynulých troch mesiacov, o čom musia mať doklad. Pre očkovaných  
                  je povinný platný covid pass, ktorým sa musia pri vstupe do kostola preukázať. 
           -      Milodar na kostol venovali: p. Júlia L.  Ďakujeme. 
           -      Stretnutie birmovancov bude do odvolania prebiehať distančnou formou.                                       
           -      Priebežné informácie sledujte na našej farskej internetovej stránke:    
                  https://farnostdulovce.sk 
           -      Upratovanie kostola budúci týždeň – Podbrežná ulica.  
           -      11. februára pri spomienke Panny Márie Lurdskej je zároveň 30. svetový deň  
                  chorých. Tento spomienkový deň ustanovil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1992.       
                  Pri sv. omši udelíme sviatosť pomazania chorých. Prosím, ak by bolo možné, aby  
                  ste priviezli aj tých členov našej farnosti, ktorí sú málo mobilní. Prípadne prosím  
                  tých z vás, ktorí by boli ochotní pomôcť s dopravou pre chorých.  
                  Účasť na sv. omši je samozrejme podmienená platnými hygienickými opareniami  
                  v čase Covidu-19. 

-  Popoludní je pobožnosť na 1. nedeľu v mesiaci spojená s meditáciou o 14.00 h. 
-  Biskupi Slovenska pozývajú veriacich na púť do Ríma v termíne 28.4. – 2.5. 2022     

 Viac informácií možno získať na stránke:  navstevapapeza.sk 
-  Info o novej synode môžete nájsť na www.synoda.sk   

 
 
                                             „Nesmiete stratiť vieru v ľudskosť.  
                                               Ľudstvo je oceán;  
                                               ak je pár kvapiek oceánu špinavých,  
                                               oceán sa nezašpiní.”  
 
                                                                                 Mahatma GÁNDHÍ 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 Ó  Dulovce 6.2.2022.                                                                                        
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