
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 29. 10.  

18:30 

 

Krstní rodičia Anna a Rudolf / za manželov Petra a Magdalénu – 

prosba o Božiu pomoc a požehnanie 

Utorok 30. 10.   

18:30  + Štefánia a Šimon / + rodičia Anna a Štefan a synovec Jaroslav 

Brutenič 

Streda 31. 10.  

18:30 + manžel Štefan a rodičia Anna a Pavol / + syn Adam 

Zechmester a za jeho žijúcich rodičov 

Štvrtok 1. 11. Všetkých svätých, prikázaný sviatok 

8:00 

 

10:30 

 

18:30 

Za farnosť 

 

+ Lýdia, Rozália, Jozef a Stanislav 

 

+ Františka Zemanová, manžel a starí rodičia z oboch strán 

Piatok  2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky) 

8:00 

 

18:30 

Na úmysel za duše v očistci 

 

+ svatka Mária (1. výročie smrti) 

Sobota  3. 11. 

8:00 

 

18:30 

Za živých i zomrelých členov ružencového bratstva 

 

+ František a Valéria Ongeroví a krstná dcéra Betka 

Nedeľa 4. 11.  31. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ rodičia Michal a Anna a súrodenci 

 

Za farnosť 

 

+ Dezider a Milan 

 

+ rodičia Mária a Peter a bratia Gregor, Blažej a Damián 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

29. 10. 2018 – 4. 11. 2018 
 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda o 18:30, štvrtok o 8:00, 

10:30 a 18:30, piatok a sobota 8:00 a 18:30, nedeľa 8:00, 9:30, 

11:00, 18:30. 

 

• Sviatok všetkých svätých, Spomienka všetkých verných 

zosnulých – Na Sviatok všetkých svätých budú sväté omše o 8:00, 

10:30 a 18:30 h. O 17:30 h bude pobožnosť za našich zosnulých pri 

kríži na cintoríne. V prípade nepriaznivého počasia bude táto 

pobožnosť v kostole. Na Spomienku verných zosnulých v piatok 

budú sv. omše o 8:00 a 18:30 h. Spovedať budeme v pondelok až 

stredu pred každou svätou omšou od 17:30. Vo štvrtok a piatok aj 

počas svätých omší. 

 

• Plnomocné odpustky pre duše v očistci - Veriaci, ktorý v deň 

Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol 

alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery 

(Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu 

privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu 

sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo 

potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na 

úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako 

vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k 

všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia 

predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa 

pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu 

privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. 

novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď 

však stačí na všetky odpustky. 

 

• Fatimská sobota – V tomto týždni máme aj prvú sobotu mesiaca 

november. Ráno o 7:00 h začíname pobožnosťou Fatimskej soboty, 

ktorá pokračuje o 8:00 h svätou omšou. 



• Zbierka na misie – V minulom týždni bola zbierka na misie. 

V našej farnosti sme vyzbierali 2299,70 €. Pán Boh Vám odmeň 

vašu ochotu deliť sa. 

 

• Zmena času – Zmenou času sa mení čas večerných svätých omší, 

ktoré budú od zajtra pondelka 29. 10. 2018 začínať o 18:30 h počas 

celého roka. Čas úradných hodín sa nemení, budú bývať 

v pondelok, stredu a piatok v čase od 16:00 do 18:00 h. 

 

• Koncert – Pozývame Vás na koncert zborov našej farnosti 

„Budem ti spievať a hrať 2018“, ktorý bude v nedeľu 11.11.2018 

o 16.00 v kostole. 

 

• Výročie znovu posvätenia chrámu – Presne pred 24 rokmi 

30.10.1994 bol náš kostol znovu posvätený po generálnej oprave, 

ktorá trvala niekoľko rokov a mala niekoľko etáp. 

 

• Stretnutie rodín – Srdečne pozývame všetkých na Stretnutie 

rodín, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. 11. od 9. hod. v Fcentre. Pre 

manželov je pripravená prednáška a pre deti bude pripravený 

program.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť buď v sakristii alebo cez 

našu farskú stránku www.devinska.fara.sk do 4. 11. 2018. Bližšie 

informácie nájdete na plagátiku na výveske a na farskej stránke.  

 

• Sviečka za nenarodené deti – Fórum života organizuje už 15. 

ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Jej 

cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí. Pripomienku je 

možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky 

zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo stíšením sa. Túto 

kampaň a aktivity na ochranu života je možné podporiť zakúpením 

bielej sviečky.  

 

• Sprievod všetkých svätých mestom – Spoločenstvo Ladislava 

Hanusa pozýva deti a rodiny na 1. ročník sprievodu všetkých 

svätých mestom. Sprievod sa uskutoční v stredu 31. 10. 2018. Viac 

informácií nájdete na stránke www.slh.sk.  

http://www.devinska.fara.sk/
http://www.slh.sk/

