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ROVINKA

Farský INFORMAČNÍK
FarnoST Dunajská LuZná             decemBER 2015
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        Sv. omše       
Streda  18:00hod
Nedeľa     09:00hod
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KALINKOVO

MILOSLAVOVDUNAJSKÁ LUŽNÁ

Sv. omše
Štvrtok 18:00hod
Nedeľa  09:00hod
  18:00hod

Detské sv. omše
06.12.2015
20.12.2015

        Sv. omše       
Utorok  18:00hod
Nedeľa     10:30hod

Stretko pre mladých
s p. Matejom
každá streda

19:00hod  
kostol

 

        Sv. omše       
Pon - So  18:00hod
Nedeľa  07:30hod
 09:00hod
 10:30hod

Stretko pre mladých
s p. Matejom

klub OSTROV
Každý utorok - 19:15hod

Biblické stretko
na fare o 19:00h

09.12.2015
23.12.2015

 

Stretko pre manželov
na fare o 19:00h

2.12.2015
16.12.2015
30.12.2015

Farská 
ekonomická RADA

09.12.2015
 o 19:00h na fare

vv

 
Milí farníci,  
dnes, na Prvú adventnú nedeľu, 
začíname sláviť nový liturgický rok. 
Priniesli sme na požehnanie vence 
a sviece, ktoré budú postupne 
osvetľovať našu cestu viery a 
pripomínať udalosti z dejín spásy 
pred narodením Mesiáša. 
No zároveň sa pre nás otvára cesta 
k jeho definitívnemu naplneniu. A 
práve táto dvojnásobná perspektíva 
ožíva v krátkom no krásnom období 
Adventu, keď pozeráme jednak na 
prvý príchod Božieho Syna ktorý sa 
narodil z Panny Márie, a potom na 
jeho slávny druhý príchod, keď 
príde „súdiť živých i mŕtvych“.  
Chcel by som sa nakrátko zastaviť 
pri tejto pôsobivej téme Adventu 
ako času „očakávania“, pretože ide 
o hlboko ľudský aspekt, kedy sa dar 
viery stáva, takpovediac, vo 
všetkom jedno s naším telom 
a srdcom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Očakávanie alebo čakanie je 
rozmer, ktorý prechádza celou 
našou osobnou, rodinnou ale aj 
spoločenskou existenciou. 
Očakávanie je prítomné v 
nespočetných situáciách, od tých 
najmenších a jednoduchých, až po 
tie najdôležitejšie, ktoré sa nás 
bytostne a hlboko dotýkajú. Myslím 
medzi nimi na to, keď manželia 
očakávajú dieťa; keď čakáme 
príbuzného alebo priateľa, ktorý 
prichádza z diaľky na návštevu; 
čakanie mladého človeka na 
výsledok rozhodujúcej skúšky, 
alebo pracovného pohovoru; v 
citových vzťahoch očakávanie 
stretnutia s milovanou osobou, 
odpoveď na list alebo prijatie 
odpustenia... áno, aj o tom môže 
byť tvoj Advent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
Dalo by sa povedať, že človek je 
živý, pokiaľ čaká, pokiaľ v jeho srdci 
žije nádej. Človeka môžeme 
spoznávať podľa toho, čo 
očakávame a v čo dúfame. Rok 
zasväteného života v ktorom nás 
všetkých pp. František pozval 
„prebudiť svet“ sa postupne prelína 
s naším Jubileom 800 rokov od 
založenia Dominikánskej rehole 
a Mimoriadnym rokom 
milosrdenstva. Skúsme v týchto 
dňoch milostí vytvoriť vo svojom 
srdci priestor nádeje a ako „múdre 
panny“ s horiacimi lampami aj 
počas Rorátnych sv. omší očakávať 
spolu s Pannou Máriou príchod 
milovaného Spasiteľa. V mene 
našej rehoľnej komunity Vám 
vyprosujem požehnaný Advent! 
  
P. Bruno Donoval OP, kaplán 

   PREDVIANOČNÉ SPOVEDANIE
  KALINKOVO

18.12.2015 (piatok) od 16.00-18.00h
             DUNAJSKÁ LUŽNÁ

19.12.2015 (sobota) od 15.00-18.00h
 MILOSLAVOV

20.12.2015 (nedeľa) od 14.00-18.00h
ROVINKA

20.12.2015 (nedeľa) od 14.00-18.00h

OZNAMY

VIANOČNÝ KONCERT 
piatok 25.12.2015 o 18.00h

vo Farskom kostole v DL

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
sobota 26.12.2015 o 16:00h

vo Farskom kostole v DL

KOLEDOVANIE - Dobrá novina
nedeľa 27.12.2015 od 14:00h

vrámci celej farnosti (aj vo �liálkach)

1. nácvik koledníkov 20.12. o 15:00 v KO

Prihlasovanie rodín na koledovanie
od 13.12. vzadu v každom kostole

Biblické stretko
8.12.2015

22.12.2015
19:00hod

Detská sv. omša
06.12.2015

Mládežnícka sv. omša
20.12.2015



mikulášsky 
VE ER

5. december 2015
19:00HOD

Kostol v Dunajskej LuznejV

Farský PLES

23. január 2016

30. január 2016
DJ Lukáš Fiala

Živá hudba: Kapela Popcorn

Miestne kultúrne stredisko
Dunajská luzná Cena: 25eur

Rezervácia lístkov od 20.decembra

Miništrantské
STRETKO

14. december 2015

na FARE
s pátrom Stanislavom

o 16:00hod


