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

FARSKÉ OZNAMY
DUNAJSKÁ LUŽNÁ
9/5 Féria
18:00 Za ++ Jána a Katarínu a žijúcu rodinu Šafárikovú

Pondelok
sv. omša:

10/5 Sv. Antonína Florentského, biskupa (ľubovoľná spomienka)

Utorok

Za zdravie a Božie požehnanie pre Rudolfa, Helenu, Filipa, Barboru,
Richarda a Leonarda Rosskopfovcov

sv. omša:

18:00

Streda
sv. omša:

11/5 Bl. Imeldy Lambertini, panny (spomienka)
18:00 Za uzdravenie vnuka

Štvrtok

12/5 Féria
06:30 Za ++ Jiřího a Amáliu Czurajových
18:00 Za živých a ++ rodiny Štefánkovej a Puchnerovej

sv. omša:
Piatok
sv. omša:

13/5 Prebl. Panny Márie Fatimskej (ľubovoľná spomienka)
18:00 Poďakovanie za 60 rokov života Viktora a BP pre jeho rodinu

Sobota

14/5 Sv. Mateja, apoštola (sviatok)
07:30 Za ++ bratov, sestry, príbuzných a dobrodincov Dominikánskej rehole
18:00 Poďakovanie za 45 rokov manželstva a požehnanie do ďalších rokov

sv. omša:
Nedeľa
sv. omša:

detská
farská

15/5
07:30
09:00
10:30
14:30

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Za ++ Ernesta, Žofiu a syna Antona
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ličákovú
Za farníkov
LITÁNIE

V dnešnú nedeľu 8. mája sa koná Zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za milodary.
Z príležitosti Dňa Matiek vás srdečne pozývame na Benefičný koncert speváckého zboru CANTUS z
Bratislavy- Ružinova. Na koncerte zaznejú známe diela svetových autorov. Koncert sa uskutoční v
dnenšnú nedeľu 8. mája o 18.00 hod. vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Výťažok z koncertu bude
venovaný združeniu Ostrov pomoci v Dunajskej Lužnej, ktorý sa venuje humanitárnej a sociálnej činnosti.
Včera, ... dnes ... aj zajtra ... - každý deň sa ocitneme v situácii, v ktorej sa rozhodujeme. Ako
rozlišovať medzi dobrom a zlom? Aký postup zvyčajne používate pri rozhodovaní sa? A ako rozhodovať v
spoločenstve? Príďte si vymeniť skúsenosti na stretnutie v stredu (11.5.2022) o 19-tej hodine do Klubu
Ostrov. Tešíme sa na Vás.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje
miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru,
nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk
Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských
Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez
prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na
duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

