
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 5. 11.  

9:00 

 

18:30 

 

REKOLEKCIA 

 

Za zosnulých i živých kňazov, rehoľníčky a rehoľníkov 

/+rodičia Adela a Anton, súrodenci Anton a Albert Backoví 

Utorok 6. 11.   

18:30  Za babku Teréziu k životnému jubileu 70 rokov a za zomrelú 

Máriu /+František a Štefánia Vymyslickí a súrodenci Anna, 

Ľudmila, Vladimír a Oľga a manžel Ján 

Streda 7. 11.  

18:30 Za duše v očistci, ktoré už nemajú pozostalých / +manžel 

Štefan Backa 

Štvrtok 8. 11.  

9:00 

 

18:30 

+syn Peter 

 

+Otília Pokorná, manžel a synovia 

Piatok  9. 11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 

8:00 

 

18:30 

+manžel Pavol Nagy a rodičia z oboch strán 

 

+ rodičia Eduard a Štefánia a starí rodičia 

Sobota  10. 11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

8:00 

 

18:30 

+manžel Imrich, brat Ján a rodičia z oboch strán 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Zitu a jej syna Miloša 

Nedeľa 11. 11.  32. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ rodičia Oľga a Valdemar 

 

Za farnosť 

 

+ rodičia Viera a Viliam 

 

+ rodičia Rozália a Pavol Nemcoví 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

5. 11. 2018 – 11. 11. 2018 
 

• Bohoslužby v týždni – pondelok 9:00 a 18:30, utorok a streda o 

18:30, štvrtok o 9:00 a 18:30, piatok a sobota 8:00 a 18:30, nedeľa 

8:00, 9:30, 11:00, 18:30. 

 

• Rekolekcia – V pondelok 5. 11. 2018 bude pravidelná rekolekcia 

nášho dekanátu Bratislava – Sever, ktorá bude tento mesiac v našej 

farnosti. Začína sv. omšou o 9:00 v našom kostole, na ktorú Vás 

všetkých srdečne pozývame.  

 

• 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. 

 

• 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. 

 

 



• 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.  

 

• Svätomartinská zbierka - Na budúcu nedeľu 11. novembra 2018 

sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná 

Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie 

podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí 

v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, 

ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu 

pre mladých ľudí.  

 

 

 

 

 

 

 

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


OZNAMY ABÚ-BA 

 
V stredu 7. novembra 2018 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. 

Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio 

divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav 

Zvolenský. Téma rozjímania má názov Pane, ty si mi povedal: 

"Kúp si to pole" (Jer 32, 17-25). 

 

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v spolupráci 

s pánom Radoslavom Števčíkom, starostom MČ Bratislava - 

Staré Mesto, pozývajú na program slávnosti sv. Martina, patróna 

Bratislavskej arcidiecézy a mesta Bratislavy. Duchovný 

program slávenia Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. 

novembra 2018 má názov „Život sv. Martina môže každému 

človeku pomôcť rozpoznať vo svojom srdci pozývajúci Boží 

hlas.“  

 

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a MČ Staré 

Mesto Bratislava pod záštitou o. arcibiskupa pozývajú rodiny s 

deťmi na tradičný SVÄTOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ 

SPRIEVOD, ktorý sa uskutoční 10. novembra 2018. Program 

začína sv. omšou o 15.30 hod. v Katedrále sv. Martina. Po sv. 

omši pôjde lampiónový sprievod so sv. Martinom až do Zichyho 

paláca, kde bude pripravený pútavý program pre deti spojený s 

občerstvením. Akcia je spojená so zbierkou pre chudobných. 

Tento rok budeme zbierať darčeky pre deti z Rumunska – 

čiapky, šály, potreby do školy. Prosíme deti, aby si priniesli so 

sebou aj lampióny. 


