
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 12. 11. sv. Jozafáta, biskup a mučeník, spomienka 

18:30 

 

Za Božie požehnanie a veľa duchovných plodov pre našich 

kňazov Karola, Stanislava, Andreja a Tomáša / za zdravie 

a Božiu pomoc pre Petra a Michala 

Utorok 13. 11.   

18:30  + rodina Cíbiková – Ján, Mária, Jozef, Rudolf, Anna a manželka 

Mária / poďakovanie za dožitých 80 rokov a prosba o požehnanie 

do ďalších rokov pre Ruženu 

Streda 14. 11.  

18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre otca Štefana a manžela Marcela / 

+ rodičia Michalíkoví, Adamoví a Klárika 

Štvrtok 15. 11.  

9:00 

 

18:30 

+ z rodiny Lenczovej, Šulákovej a Félixovej 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu a za zomrelého syna Ivana 

Piatok  16. 11.  

8:00 

 

18:30 

 

 

Za Božiu pomoc a uzdravenie pre otca Štefana 

Sobota  17. 11. sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka 

8:00 

 

18:30 

+ starí rodičia Ján a Mária, rodičia Anna a Štefan, krstní rodičia 

Ján a Margita a ostatní príbuzní 

+ brat Dušan, rodičia František a Jozefína 

Nedeľa 18. 11.  33. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ sesternica Janka a ostatní príbuzní 

 

Za farnosť 

 

+ Júlia Zúbková 

 

+ Ján Veselý a ostatná rodina Veselých 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

12. 11. 2018 – 18. 11. 2018 
 

• Bohoslužby v týždni – pondelok, 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. 

 

• Koncert – Pozývame Vás na koncert zborov našej farnosti 

„Budem ti spievať a hrať 2018“, ktorý bude dnes o 16.00 v kostole. 

 

• Stretnutie rodín – Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 

spôsobom pričinili o organizáciu stretnutia rodín v našej farnosti.  

 

• Svätomartinská zbierka - Dnes 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.  

 

• Sv. omša v chorvátskom jazyku – Budúcu nedeľu 18. 11. 2018 

bude sv. omša o 11.00 v chorvátskom jazyku. 

 

• Farský futbalový turnaj – V sobotu 8. 12. 2018 bude v našej 

farnosti futbalový turnaj, ktorý je určený nie len pre miništrantov. 

Každý záujemca sa musí zaregistrovať do 2. 12. 2018 

prostredníctvom elektronického formulára alebo mailom, či 

telefonicky. Bližšie info nájdete na plagáte na výveske.  

 

 

 

 

 



• Týždeň modlitby za mladých - Nasledujúci týždeň (11.-18. 

novembra) sa v Cirkvi na celom Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi 

pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých veriacich k 

modlitbe za mladých a samotných mladých pozývame na viacero 

podujatí, o ktorých sa môžu dozvedieť na stránke 

www.mladezba.sk. 

 

• Asia Bibi - Bratia a sestry, ako je známe aj z médií, kresťania v 

Pakistane zažívajú nárast prenasledovania za svoju kresťanskú 

vieru. Najnovším príkladom je kauza manželky a matky dvoch detí 

Asie Bibi, kresťanky väznenej a prenasledovanej za to, že vyznala 

vieru v Ježiša Krista. Okrem nej je ohrozený aj jej obhajca, pričom 

jej rodina bola nútená emigrovať do zahraničia. Rôzne mimovládne 

organizácie aj niektoré vlády sa snažia dostať Asiu Bibi mimo 

krajinu, ale nedarí sa to kvôli reakcii extrémistov v posledných 

dňoch. Kresťania v Pakistane prosia o modlitbu. Vyprosujme im od 

Boha vytrvalosť vo viere, trpezlivosť v utrpení, posilu v rozhodnutí 

vyznávať Ježiša Krista a jeho evanjelium.  

 

 

http://www.mladezba.sk/

