
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 17. 12.  

18:30 

 

+ Karol a Izabela a ich rodičia / + manžel Róbert 

Utorok 18. 12.    

18:30  + Karol, Gizela, Karolína, Vincent, Matilda a Ladislav / + Pavol 

Nagy a Alžbeta 

Streda 19. 12. 

18:30 + Ondrej a Margita Herichoví a ich rodičia / + matka Antónia – 

nedožitých 90 rokov 

Štvrtok 20. 12.  

9:00 

 

18:30 

+ nenarodené dieťa Mária resp. Jozef 

 

+ otec Anton a otec Jozef a na úmysel za zdravie celej rodiny  

Piatok  21. 12 

8:00 

 

18:30 

+ rodičia Bartolomej a Mária, starí rodičia Bartolomej a Rozália 

a svokor Ján 

+ manžel Jozef, brat Boris, synovec Branko a rodičia z oboch 

strán 

Sobota  22. 12.  

8:00 

 

 

18:30 

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Ondreja a Luciu a ich 

rodiny 

 

+ Mária Ružovičová 

Nedeľa 23. 12.  4. adventná nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ rodičia Mária a František, rodičia Barbora a Fridrich 

 

Za farnosť 

 

+ manželka a matka Anna a kňaz Ján Venger 

 

+ Peter, Ivan, Miroslav, Fridrich a rodičia z oboch strán 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

17. 12. 2018 – 23. 12. 2018 
 

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

piatok 8:00 a 18:30, sobota 8:00 a 18:30, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 

18:30. 

 

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

využiť 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. Spovedať budeme aj cez týždeň pred sv. omšami. 

 

• Nedeľná adorácia – Pred každou večernou nedeľnou sv. omšou vás 

pozývame na adoráciu. Začína o 17.30 a končí pred sv. omšou 

eucharistickým požehnaním. 

 

• Medovníky – Dnes po sv. omšiach si môžete zakúpiť medovníky, ktoré 

vyrábali deti našej farnosti. Ich zakúpením podporíte vincentínsku 

zbierku „Boj proti hladu“. 

 

• Úmysly sv. omší – V nasledujúcom týždni si môžete nahlasovať úmysly 

sv. omší na mesiac január.  

 

• Betlehemské svetlo – Na budúci týždeň prinesú skauti Betlehemské 

svetlo. 

 

• Jasličková pobožnosť – 25. 12. bude v našom chráme jasličková 

pobožnosť ktorú si pripravili naše deti, spolu s animátormi. 

 

• CD zo slávnosti birmovania – V zákristii je možnosť vyzdvihnúť 

si CD s fotografiami zo slávnosti birmovania. Tlačené fotografie, podľa 

slov pána fotografa, budú k dispozícii o týždeň. 

 

• Pohľadnice – 22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí 

Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná 

príprava. Pri východe z kostola zdarma ponúkame vianočné pohľadnice 

s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz 

prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného. 


