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Hľadá sa!
- ľudia ochotní pomôcť pri usporiadaní farskej knižnice
- speváci/speváčky do Chrámového Zboru
- členovia redakčnej rady Farského informačníka
- deti spievajúce na detských sv. omšiach
- ľudia ochotní upratovať kostol

www.dunajskaluznafara.sk
mail: farnostdl@dominikani.sk

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

 

....................................................................................................................

Ozvite sa na fare!

KALINKOVO

MILOSLAVOVDUNAJSKÁ LUŽNÁ

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

Detské sv. omše:
10.01.2016
24.01.2016

 

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

Každá streda - 19:00hod
Stretko pre mladých

s p. Matejom

Každý druhý utorok
19:00hod

Biblické stretko

Mladežnícka sv. omša
17.01.2016

 

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

Každý utorok - 19:15hod
Stretko pre mladých

s p. Matejom
klub OSTROV

Každá prvá streda
19:00hod

Biblické stretko
na fare

 

Každá druhá streda
19:00hod

Stretko pre manželov
na fare

 

vv

Milí farníci v známej českej komédii „Obecná 
škola“ riaditeľ spomínanej školy vyhlási v 
školskom rozhlase upozornenie pre žiakov s 
prichádzajúcou zimou. „Pozor, pozor nastala nám 
zima a vonku nám prituhlo. Železné zábradlie 
pred našou školou býva príčinou úrazu, kovové 
predmety sa vplyvom mrazu stávajú lepkavými. 
Je nebezpečné sa týchto predmetov dotýkať 
alebo olizovať. Opakujem neolizujte zábradlie a 
ani namrznuté kľučky.... “ Hneď ako skončilo 
vyučovanie, našli sa traja, ktorí tomu neverili 
alebo chceli si to vyskúšať. Celá škola mala 
poplach, školník behal s horákom na plyn a pre 
nich to bola riadna príučka. Scenárista Svěrák vo 
filme vystihne humorným spôsobom napriek 
ošemetnej sitácii, aký máme neraz sklon 
všetkého sa dotknúť, vyskúšať a to nie len malé 
deti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prajem Vám v novom roku, aby ste sa dotýkali 
mnohých veci, ale v správny čas. Prajem Vám a 
vyprosujem k tomu Božiu múdrosť, ktorú sme 
dostali pri krste, aby nás predchádzala a 
sprevádzala po celý rok. Zaumieňte si ju priviesť 
domov, aby ste s ňou žili. Spoznáte, že radkyňou 
Vám bude v šťastí, tešiteľkou v starostiach a 
zármutku. (Múd). Pravá múdrosť je Kristus, jeho 
si prinášajte do svojich rodín ako najvzácnejší 
poklad zvaný Pokoj. Na neho nás upozorňuje a 
ukazuje muž pravého pokánia Ján Krstiteľ 
slovami „hľa Baránok Boží, ktorí sníma hriechy 
sveta“. A v Ňom má Otec zaľúbenie a rovnako aj 
v tých, ktorí počúvajú a zachovávajú jeho slovo. 

p. Matej OP 
kaplán 

 

STRETKÁ 
PRVOPRIJÍMAJÚCICH

DETÍ
p. Stanislav
30. január - 14:00
Klub OSTROV
p. Bruno 
11. január - 15:30
Klub OSTROV
sr. Dominika 
30. január - 15:00 
Charita DL
p. Matej 
25. január - 14:00
ZŠ Kalinkovo
p. Svorad 
25.január - 15:00 
Kostol Alžbetin Dvor



Miništrantské
STRETKO

16. január 2016
na FAREo 16:00hod Farský Ples

23. január 2016
Živá hudba: Kapela Popcorn

17.01.2016Po každej sv. omši
vo Farskom kostole

v Dunajskej Lužnej


