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

Farské oznamy
DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Pondelok
sv. omša:

3/5 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)
18:00 Za živých a ++ rodiny Szeibeceder

Utorok
sv. omša:

4/5 Féria
18:00 Za živých a + členov rodiny

Streda
sv. omša:

5/5 Sv. Vincenta Ferrera, kňaza (spomienka)
18:00 BP pre rodiny Rossi, Bezákovú, Lehotskú

Štvrtok

6/5 Féria
06:30 Za dary Ducha Svätého pre rodinu Alexyovú, Jori a Beňuškovú
18:00 Za ++ rodičov Urbánkových (17.00 SV.SPOVEĎ)

sv. omša:
Piatok

7/5 Prvý piatok

Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre krstnú dcéru Andreu
(16.30 SV.SPOVEĎ)

sv. omša:

18:00

Sobota

8/5 Prebl. Panny Márie, patrónky rehole (ľubovoľná spomienka)
07:30 Za živých a ++ z rodiny Šafaríkovej, Cingelovej a Muráňovej
18:00 Za ZBP pre Editu a krstné deti s rodinami

sv. omša:
Nedeľa
sv. omša:

9/5
07:30
09:00
10:30
14:30

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Za ++ Alexandra a ++ rodiny Bernerovej a Orbánovej
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kubalovú
Za farníkov
LITÁNIE

Minulú nedeľu 25. apríla sa konala zbierka NA SEMINÁR. V Dunajskej Lužnej sa vyzbieralo 820,13 €.
Pán Boh zaplať za milodary. Budúcu nedeľu 9. mája sa bude konať Zbierka na kostol. Zvlášť chceme
podporiť výmenu ozvučenia v našom kostole. Celý projekt nového ozvučenia stojí 11 tisíc Eur.
Protredníctvom dotácie z Obce Dunajská Lužná sme získali 5 tisíc €. Potrebných je zvyšných 6 tisíc €.
V dnešnú nedeľu 2. mája o 14.30 hodine budú LITÁNIE a po nich Modlitebné stretnutie ružencového
bratstva.
Vo štvrtok 6. mája bude vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej CELODENNÁ ADORÁCIA. Začne po
rannej sv. omši o 7.00 hodine a bude ukončená pred večernou sv. omšou. Pozývame Vás na modlitbu.
Budúcu sobotu 8. mája o 18.30 hod. bude v kostole v Kalinkove sv. omša v maďarskom jazyku, ktorú
bude celebrovať dp. Csaba Mikuš, farár z Veľkej Páky. Od 18.00 pred sv. omšou bude spovedať.
Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti INSTAGRAM. Tešiť sa môžete na zaujímavý
obsah.
V novembri boli plánované voľby do Farskej ekonomickej rady a Farskej pastoračnej rady. Z dôvodu
pandémie koronavírusu nakoniec voľby neprebehli. Voľby sa pokúsime dotiahnúť do konca v nasledujúcich
týždňoch. Ak by niekto chcel ešte pracovať v týchto radách, nech sa prihlási na farskom úrade.

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

Farské oznamy
ROVINKA
Pondelok

3/5

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok)

Utorok

4/5

Féria
Za ++ Ľuboša Šaraya a za duše v očistci
(17.30 hod. SV.SPOVEĎ)

sv. omša:

18:00

Streda

5/5

Sv. Vincenta Ferrera, kňaza
(spomienka)

Štvrtok

6/5

Féria

Piatok

7/5

Prvý piatok
Za živých a ++ členov Ružencového bratstva
(17.00 hod. SV.SPOVEĎ)

sv. omša:

18:00

Sobota

8/5

Nedeľa

9/5
09:00

sv. omša:
18:00

Prebl. Panny Márie, patrónky rehole
(ľubovoľná spomienka)
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Za + Magdalénu Zacharovú
Za dary Ducha svätého pre rodinu Pytlovú a
Švončinárovú

Minulú nedeľu 25. apríla sa konala zbierka NA SEMINÁR. V Rovinke sa vyzbieralo 190,47 €. Pán Boh zaplať za milodary.
Budúcu nedeľu 9. mája sa bude konať Zbierka na kostol.
V dnešnú nedeľu 2. mája o 14.00 hodine bude Modlitebné stretnutie ružencového bratstva.
Vo štvrtok 6. mája bude vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej CELODENNÁ ADORÁCIA. Začne po rannej sv. omši o 7.00
hodine a bude ukončená pred večernou sv. omšou. Pozývame Vás na modlitbu.
Budúcu sobotu 8. mája o 18.30 hod. bude v kostole v Kalinkove sv. omša v maďarskom jazyku, ktorú bude celebrovať dp.
Csaba Mikuš, farár z Veľkej Páky. Od 18.00 pred sv. omšou bude spovedať.
Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti INSTAGRAM. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah.
V novembri boli plánované voľby do Farskej ekonomickej rady a Farskej pastoračnej rady. Z dôvodu pandémie
koronavírusu nakoniec voľby neprebehli. Voľby sa pokúsime dotiahnúť do konca v nasledujúcich týždňoch. Ak by niekto chcel
ešte pracovať v týchto radách, nech sa prihlási na farskom úrade.

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

Farské oznamy
KALINKOVO
Pondelok / Hétfő

3/5

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sviatok) /
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok
(ünnep)

Utorok / Kedd

4/5

Féria / Köznap

Streda / Szerda

5/5

Sv. Vincenta Ferrera, kňaza (spomienka) /
(emléknap)

Štvrtok / Csütörtök

6/5

Féria / Köznap

Piatok / Péntek

7/5

Prvý piatok / Elsőpéntek
Za živých a ++ členov Ružencového bratstva
(17.00 HOD. SV.SPOVEĎ)

sv. omša:

Sobota / Szombat
sv. omša: maď.

Nedeľa / Vasárnap
sv. omša:

18:00

8/5
18:30

9/5
09:00

Vigília - 6. Veľkonočná Nedeľa
Za ++ Szijjarto Ladislav a syn Ladislav (18.00
SV.SPOVEĎ)
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA / HÚSVÉT 6.
VASÁRNAPJA
Za ++ rodinu Fulleovu a Strnádovú

Minulú nedeľu 25. apríla sa konala zbierka NA SEMINÁR. V Kalinkove sa vyzbieralo 194,28 €. Pán Boh zaplať za milodary.
Budúcu nedeľu 9. mája sa bude konať Zbierka na kostol.
V dnešnú nedeľu 2. mája o 10.00 hodine bude Modlitebné stretnutie ružencového bratstva.
Vo štvrtok 6. mája bude vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej CELODENNÁ ADORÁCIA. Začne po rannej sv. omši o 7.00
hodine a bude ukončená pred večernou sv. omšou. Pozývame Vás na modlitbu.
Budúcu sobotu 8. mája o 18.30 hod. bude v kostole v Kalinkove sv. omša v maďarskom jazyku, ktorú bude celebrovať dp.
Csaba Mikuš, farár z Veľkej Páky. Od 18.00 pred sv. omšou bude spovedať.
Bratislavská arcidiecéza spustila stránku na sociálnej sieti INSTAGRAM. Tešiť sa môžete na zaujímavý obsah.
V novembri boli plánované voľby do Farskej ekonomickej rady a Farskej pastoračnej rady. Z dôvodu pandémie
koronavírusu nakoniec voľby neprebehli. Voľby sa pokúsime dotiahnúť do konca v nasledujúcich týždňoch. Ak by niekto chcel
ešte pracovať v týchto radách, nech sa prihlási na farskom úrade.

