
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 26. 11.  

18:30 

 

+ manžel Ivan a rodižia z oboch strán / + rodičia Milan a Daniela 

Besedoví a starí rodičia Grožajoví 

Utorok 27. 11.   

18:30  + Marcela Jordová / + Alojz, Margita, Terézia a Oľga 

 

Streda 28. 11.  

18:30 + manžel a otec Gustáv / za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava 

a Kristínu 

Štvrtok 29. 11.  

9:00 

 

18:30 

+ Helenka, Ján a ich rodičia a súrodenci 

 

+ rodičia Eduard a Martina Musiloví, rodičia Katarína a Štefan 

Besedoví, rodičia Jozef a Mária Voštinároví 

Piatok  30. 11.   Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 

 

8:00 

 

18:30 

+ rodičia Magdaléna a Michal 

 

+ rodičia Júlia a Ján, Alžbeta a Jozef 

Sobota  1. 12.  

8:00 

 

18:30 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

+ rodičia Thea a Emil Frank, Mária a Jozef Vlček, Eva a Ján 

Vašica 

Nedeľa 2. 12.  1. adventná nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ rodičia Gibaloví a Molnároví, brat Slavomír, syn Martin 

 

Za farnosť 

 

+ Ferdinand Müller 

 

Za Mária – poďakovanie za 50. rokov a prosba o ďalšiu pomoc 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

26. 11. 2018 – 2. 12. 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. 

 

• 1. adventná nedeľa – Budúci týždeň začíname nový liturgický rok a tiež sa 

začína adventné obdobie. V sobotu pri večernej sv. omši požehnáme 

adventný veniec. Pri všetkých nedeľných sv. omšiach budeme požehnávať 

vaše adventné vence. 

 

• Začíname spolu advent – Aj tento rok budeme spolu začínať advent. 

Program začína o 15.00 koncertom sláčikového qarteta tu v kostole a potom 

budeme pokračovať v Fcentre, najprv predstavením výstavy Mgr. Art. Ľuba 

Michalka, tiež si tu budete môcť zakúpiť knihy, rôzne drobné výrobky, 

samozrejme aj niečo pod zub. Chcem vás aj poprosiť o podporu nejakým 

pečivom, koláčikmi, zákuskami, ktoré môžete prinášať do Fcentra.  

 

• Prvá sobota – V nasledujúcom týždni je prvá sobota mesiaca december. 

V sobotu začíname o 7.00 pobožnosťou fatimskej soboty a po nej bude sv. 

omša. Zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac december. 

 

• Nedeľná adorácia – Pred každou nedeľnou sv. omšou vás pozývame na 

adoráciu. Začína o 17.30 a končí pred sv. omšou eucharistickým 

požehnaním. 

 

• Spovedanie chorých – V sakristii môžete nahlasovať svojich chorých 

a starších príbuzných k predvianočnej spovedi. 

 

• Fotografie zo slávnosti birmovania – Pripomíname, že v sakristii sú 

k dispozícii fotografie zo slávnosti birmovania. 

 

 

 

 



• 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 informácie nájdete 

na plagáte na výveske.  

 

• Prihlasovanie ku sviatosti birmovania – Je možné sa prihlásiť k prijatiu 

sviatosti birmovania v našej farnosti pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej 

školy a pre stredoškolákov. Základné údaje môžu osobne nahlásiť 

záujemcovia o birmovku do 7. decembra 2018, buď v sakristii alebo 

na farskom úrade cez úradné hodiny. 

 

• Svätomartinská zbierka 2018 – Pred 2 týždňami bola v aj v našej farnosti 

svätomartinská zbierka, ktorá tento rok smerovala na budovanie pútnického 

miesta bl. Anky Kolesárovej. V našej farnosti sa vybralo 1 , Vďaka za vaše 

dary. 

 

• Jesenná zbierka na charitu – Budúcu nedeľu 2. 12. 2018 bude 

pravidelná jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše dary.  

 

 

 


