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

FARSKÉ OZNAMY
Filiálka - ROVINKA
Sv. Alfonza Márie de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
(Spomienka)

Pondelok

1/8

Utorok

2/8 Bl. Jany z Azy, matky (Ľubovoľná spomienka)

sv. omša:

18:00

Za ++ rodiny Lazovej, Kuljačkovej a Jakubiakovej (17.00
SPOVEDANIE)

Streda

3/8 Féria

Štvrtok

4/8 Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza (Spomienka)

Piatok
sv. omša:
Sobota
Nedeľa
sv. omša:

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
(Ľubovoľná spomienka)
Za živých a ++ členov Ružencového bratstva (17.00
18:00
SPOVEDANIE)
5/8

6/8 Premenenie Pána (Sviatok)
7/8 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 Za ++ Zlaticu
14:00

MODLITEBNÉ STRETNUTIE ČLENOV RUŽENOVÉHO
BRATSTVA

Chceme Vás pozvať na brigádádu pred PÚŤOU K MADONE ŽITNÉHO OSTROVA:
- v stredu 3. augusta o 14.00 hodine sa ukutoční brigáda pri kaplnke sv. Martina
- v sobotu 6. augusta o 9.00 hodine bude brigáda pri Lurdskej kaplnke a farskom kostole
Náradie na upratovanie si treba priniesť.
PROGRAM 26. PÚTE k Madone Žitného ostrova je zverejnený na výveske, aj na webovej
stránke. Kto by mal záujem, PLAGÁT si môže stiahnuť a vytlačiť. Tento rok výnimočne začne púť
Slávnosťou sv. Otca Dominika a trvať bude od 08.-15. augusta 2022. Srdečne pozývame
všetkých pútnikov!
Srdečne Vás pozývame na STRETNUTIE RODÍN, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu 7. augusta o
15.00 hodine na fare.
OBEC ROVINKA Upozorňuje veriacich, ktorí prichádzajú do kostola autom, aby neparkovali priamo
na ceste. V prípade, že je parkovisko pri kostole plné, je možné využiť parkovisko pri základnej škole.
Parkovaním na ceste je porušený § 23 bod 1) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Parkovaním na ceste je znemožnený bezpečný prejazd vozidiel a vjazd
a výjazd na hlavnú cestu. Porušenie zákazu státia bude pokutované a bude pri ňom využitý inštitút
objektívnej zodpovednosti. Ďakujeme za pochopenie.
Cirkevný sobáš chcú uzavrieť Ján Vallo, bývajúci v Rovinke a Nikola Jurkemíková, rovnako
bývajúca v Rovinke. Ohlasujú sa tretí raz. Snúbencom vyprosujme hojné požehnanie na spoločnej
ceste životom.

