
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 10. 12.  

18:30 

 

+ teta Pavla / + Venger – kňaz, a za zdravie rodiny Evy 

Utorok 11. 12.    

6:30  + manžel Miroslav, rodičia Katarína a Ferdinand, Štefánia a Jozef 

a švagor Marián 

Streda 12. 12. Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná 

spomienka 

18:30 + Anna, Klára, Mária, Alojzia, Jozef a Karol /  + rodičia Alžbeta 

a Michal, neter Janka, teta Zuzka a ostatná rodina 

Štvrtok 13. 12. sv.  Lucie, panny a mučenice, spomienka 

9:00 

 

18:30 

+ manžel Viliam 

 

+ Jozef a Berta Živner a ich rodičia  

Piatok  14. 12.   Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

 

8:00 

 

18:30 

+ Štefan a Valika, Jozef a ich rodičia 

 

Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Annu a Máriu 

Sobota  15. 12.  

6:30 

 

 

18:30 

Za Božiu milosť obrátenia manželky Marty a svata Fridricha 

a ostatných v rodine 

 

+ Miroslav a Veronika a ich rodičia 

Nedeľa 16. 12.  3. adventná nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ Mária a Dominik 

 

Za farnosť 

 

+ Dagmar Maťová (1. výročie) 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Georgínu 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

10. 12. 2018 – 16. 12. 2018 
 

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

štvrtok o 9:00 a 18:30, piatok 8:00 a 18:30, sobota 6:30 a 18:30, nedeľa 

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

 

• Rorátne sv. omše – Tento týždeň bude rorátna sv. omša v utorok a 

sobotu o 6:30, po sv. omšiach ste pozvaní na malé pohostenie. 

 

• Sviatosť zmierenia – Sviatosť zmierenia v našej farnosti, kedy môžete 

využiť aj možnosť vyspovedať sa aj u kňazov z okolitých farností, bude 

v nedeľu 16. 12. 2018 od 15:00 do 17:30. Spovedať budeme v kostole aj 

v Fcentre. 

 

• Začíname spolu advent – Chceme poďakovať všetkým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom pomohli ku krásnemu priebehu začiatku 

Adventu. 

 

• 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 ešte do 15. 12. 2018 

nahlasovať svojich chorých a starších príbuzných k predvianočnej 

spovedi. 

 

• Farský futbalový turnaj – Vďaka všetkým, ktorí zorganizovali 

jubilejný 10. ročník nášho farského futbalového turnaja.   

  

• Jesenná zbierka na charitu –Minulotýždňová pravidelná jesenná 

zbierka na charitu vyniesla v našej farnosti  1452,57 eur. Pán Boh zaplať 

za Vaše dary.  

 

• Medovníky – Pozývame všetky deti, ale aj rodičov na pečenie 

medovníkov v sobotu 15. 12. 2018 na fare. Medovníky budeme potom 

predávať v nedeľu pri sv. omšiach. Ich kúpou môžete podporiť prácu 

rehoľnej rodiny sv. Vincenta de Paul v ich práci pre chudobných. 



• Vyslanie koledníkov - Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu 

spojenú s vysielaním koledníkov v Bratislavskej arcidiecéze, ktorú bude 

v sobotu 15. decembra 2018 o 11.00 hod. celebrovať otec arcibiskup 

Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) v 

Bratislave. Po nej bude v evanjelizačnom Dome Quo Vadis pripravený 

pre koledníkov obed a zaujímavý program, v ktorom vystúpi aj KLBKO 

z TV Lux. Ako obetný dar môžu koledníci priniesť školské potreby, 

ponožky, pančuchy a rukavice pre deti v Rumunsku. 

 

 

 

 


