Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Dunajská Lužná
────────────────────────────────────────────────

Farské oznamy
DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Pondelok
sv. omša: stream

11/1 Féria
18:00 Za Božie požehnanie a pomoc pre manželku

Utorok
sv. omša: stream

12/1 Féria
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Samuela a celú rodinu

Streda
sv. omša: stream

13/1 Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi (ľubovoľná spomienka)
18:00 Za obrátenie a dar živej viery pre Mareka, Moniku a Pavla

Štvrtok

14/1 Féria
06:30 Za + Františka a ++ členov rodiny Knapovej a Starečekovej
18:00 Za + Eduarda a ++ členov rodiny Sadovskej a Hraškovej

sv. omša:

stream

Piatok
sv. omša: stream

15/1 Féria
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku s rodinou

Sobota
stream

16/1 Féria
07:30 Za BP pre rodinu Palicovú
18:00 Za zdravie, obrátenie a dar viery pre Patrika (18)

stream

17/1
07:30
09:00
10:30

sv. omša:
Nedeľa
sv. omša:

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Za počatie dieťaťa pre manželov
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šestákovú
Za farníkov

1. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje
slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých
slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné
slávenia bohoslužieb.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.Takéto súkromné
bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia.
Všetky naplánované intencie (úmysly sv. omší) - budú riadne odslúžené.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a
podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie,
zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
2. Na výveske si pozrite nový ROZPIS UPRATOVANIA KOSTOLA NA ROK 2021.
3. Keďže v tomto roku KOLEDOVANIE NIE JE MOŽNÉ. Projekty Dobrej noviny môžete podporiť na
čísle účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 . Tento rok svojim darom podporíte projekty v Ugande.
Ďakujeme za milodary.
4. V vestibule kostola si môžete zakúpiť Ružencové kalendare a omalovanky. 1ks stojí 2 Eura.

Rímskokatolícka farnosť Dunajská Lužná
────────────────────────────────────────────────

Farské oznamy
ROVINKA
Pondelok

11/1

Féria

Utorok

12/1

Féria
Za živých a ++ členov rodiny Mikuškovej

sv. omša:

18:00

Streda

13/1

Štvrtok

14/1

sv. omša:

18:00

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Féria
Za + Júliusa

Piatok

15/1

Féria

Sobota

16/1

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

17/1

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Za ++ Oľgu Géhriová a Miloslava
Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Matky
Božej pre synov s rodinami

09:00
sv. omša:
18:00

1. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje
slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých
slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné
slávenia bohoslužieb.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.Takéto súkromné
bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia.
Vo filiálnych kostoloch sv. omše nebudú. Všetky naplánované intencie (úmysly sv. omší) - budú
riadne odslúžené. Sv. omše môžete sledovať na facebookovej stránke farnosti alebo na youtube
kanáli farnosti.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a
podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie,
zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
2. Keďže v tomto roku KOLEDOVANIE NIE JE MOŽNÉ. Projekty Dobrej noviny môžete podporiť na
čísle účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 . Tento rok svojim darom podporíte projekty v Ugande.
Ďakujeme za milodary.
3 Vo vestibule kostola si môžete zakúpiť Ružencové kalendare a omalovanky. 1ks stojí 2 Eura.

Rímskokatolícka farnosť Dunajská Lužná
────────────────────────────────────────────────

Farské oznamy
KALINKOVO
Pondelok

11/1

Féria

Utorok

12/1

Féria

Streda

13/1
pohreb

14:00

sv. omša:
18:00

Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
+ Vojtech Šebestyen (CINTORÍN KALINKOVO)
Za živých a zosnulých členov rodiny Mrázovej,
Cisárovej a Šefčíkovej

Štvrtok

14/1

Féria

Piatok

15/1

Féria

Sobota

16/1

Panny Márie v sobotu

Nedeľa

17/1

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Za zosnulú Blanku Koštialovú

sv. omša:

09:00

1. Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje
slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých
slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné
slávenia bohoslužieb.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.Takéto súkromné
bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia.
Vo filiálnych kostoloch sv. omše nebudú. Všetky naplánované intencie (úmysly sv. omší) - budú
riadne odslúžené. Sv. omše môžete sledovať na facebookovej stránke farnosti alebo na youtube
kanáli farnosti.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a
podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie,
zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
2. Keďže v tomto roku KOLEDOVANIE NIE JE MOŽNÉ. Projekty Dobrej noviny môžete podporiť na
čísle účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 . Tento rok svojim darom podporíte projekty v Ugande.
Ďakujeme za milodary.
3 Vo vestibule kostola si môžete zakúpiť Ružencové kalendare a omalovanky. 1ks stojí 2 Eura.
Vo filiálnych kostoloch sv. omše nebudú. Všetky naplánované intencie (úmysly sv. omší) - budú
riadne odslúžené. Sv. omše môžete sledovať na facebookovej stránke farnosti alebo na youtube
kanáli farnosti.

