
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 3. 12. Sv. František Xaverský, kňaz, spomienka 

18:30 

 

+ manžel Viliam a rodičia z oboch strán / + Zuzka 

Utorok 4. 12.   Sv. Barbory, panny a mučenice, ľubovolná spomienka 

6:30  Za uzdravenie Silvie, + Albert a Anna / + František Hanuliak 

 

Streda 5. 12.  

18:30 + rodičia Metod a Genoveva a starí rodičia z oboch strán /             

+ rodičia Pavol, Mária, Michal a Magdaléna a ostatní príbuzní 

Štvrtok 6. 12. sv. Mikuláš, biskup, ľubovoľná spomienka 

9:00 

 

18:30 

 

 

+ rodičia Rudolf a Veronika a synovci Peter a Michal 

Piatok  7. 12.   Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka 

 

8:00 

 

18:30 

+ Vilma a Matej Lisí a ich rodičia 

 

+ Ivan Ferenčák a rodičia Helena a Štefan, súrodenci Helena, 

Štefan a Ladislav 

Sobota  8. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok 

8:00 

 

18:30 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva a za združenie 

zázračnej medaily – za živých i zomrelých 

+ teta Pavla 

Nedeľa 9. 12.  2. adventná nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

 

18:30  

+ manžel Ján, rodičia z oboch strán 

 

Za farnosť 

 

+ rodičia Štefan a Anna Kačkovičoví a za zdravie a pokoj pre 

rodinu Kačkovičovú 

 

+ Jozef Baloník 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

26. 11. 2018 – 2. 12. 2018 
 

• Bohoslužby v týždni – pondelok 18:30, utorok 6:30, streda 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. 

 

• Rorátne sv. omše –Tento týždeň začíname nový liturgický rok a tiež sa 

začína adventné obdobie. S týmto obdobím sú spojené aj rorátne sv. omše. 

V tomto týždni bude rorátna sv. omša len v utorok o 6:30.  

 

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

Program začína o 15.00 koncertom sláčikového kvarteta 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.  

 

• Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie – V sobotu 8. 12. 2018 je 

prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše sú 

o 8.00 a 18.30. Každý deň pred týmto sviatkom, pred sv. omšou sa 

modlíme novénu. 

 

• Prvý piatok – V nasledujúcom týždni je prvý piatok mesiaca december. 

Spovedáme pred každou sv. omšou v štvrtok a piatok aj počas sv. omší. 

 

• Burza šatstva – V sobotu 8. 12. 2018 v čase od 14.00 do 18.00 bude 

v priestoroch Fcentra Burza šatstva. Na darovanie je možné priniesť čisté 

šatstvo a obuv, vhodné na ďalšie použitie. Z prineseného oblečenia a obuvi 

je možné si zdarma vybrať veci pre seba, ale aj pre ľudí v núdzi. 

 

• Nedeľná adorácia – Pred každou večernou 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. 

 

• Jesenná zbierka na charitu – Dnes je pravidelná jesenná zbierka na 

charitu. Pán Boh zaplať za Vaše dary.  

 

• Zasvätenie Bratislavy – V sobotu 8. 12. 2018 o 17:30 bude bratislavský 

arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v kostole sv. Jána 

z Mathy  (Trojička) so zasvätením Bratislavy Panne Márii. 

 

 

 


