
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 28. 10. sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 

18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Annu / Za 

zdravie pre Peťa a Alenku 

Utorok 29. 10.   

18:30 Za Božiu pomoc a zdravie pre syna Eduarda / + Dezider a Milan 

Streda 30. 10.   

18:30 + Ladislav, Oľga a rodičia / Za pomoc pre Miroslava a Kristínu 

Štvrtok 31. 10.  

9:00 

 

18:30 

+ Jozef, Alojzia, Anna, Karol, Klára a Emília 

 

+ Ján 

Piatok  1. 11. Všetkých svätých, prikázaný, sviatok 

8:00 

 

11:00 

 

18:30 

Za farnosť 

 

+ z rodiny Podolských 

 

+ manžel Pavol Nagy a rodičia z oboch strán 

Sobota  2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých 

8:00 

 

11:00 

 

18:30 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

Za živých i zomrelých z rodiny z Burundy 

 

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

Mária 

Nedeľa 3. 11.   31. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 
 

18:30 

+ rodičia Anna a Jozef Behíloví, starí rodičia Helena a Jozef 

Ostití a kňaz Ambróz Ostitý 

Za farnosť 

 

+ krstná mama Marika 

 

+ Ján Veselý a zomrelý z rodiny Veselých 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

28. 10. 2019 – 3. 11. 2019 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda 18:30, štvrtok 

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

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

 

• Sviatok všetkých svätých a spomienka na všetkých ver-

ných zosnulých –  Na Sviatok všetkých svätých budú sväté omše 

o 8:00, 11:00 a 18:30 h. Na Spomienku verných zosnulých budú 

sv. omše o 8:00, 11:00 a 18:30 h. V sobotu o 17:30 h bude pobož-

nosť za našich zosnulých pri kríži na cintoríne. V prípade nepriazni-

vého počasia bude táto pobožnosť v kostole. Spovedať budeme 

v pondelok až stredu pred každou svätou omšou od 17:30. Vo štvr-

tok, piatok a sobotu aj počas svätých omší. 

 

• Plnomocné odpustky pre duše v očistci - Veriaci, ktorý v deň 

Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol 

alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery 

(Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlas-

tniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada 

splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. 

prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca 

(stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti 

treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto 

odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do 

polnoci určeného dňa. 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí 

za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba 

dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba 

splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky 

odpustky. 

 

• Fatimská sobota – V tomto týždni máme aj prvú sobotu mesiaca 

november. Ráno o 7:00 h začíname pobožnosťou Fatimskej soboty, 

ktorá pokračuje o 8:00 h svätou omšou. 



• Zbierka na misie – V minulom týždni bola zbierka na misie. 

V našej farnosti sme vyzbierali 2632,34 €. Pán Boh Vám odmeň 

vašu ochotu deliť sa. 

 

• Farský futbalový turnaj – V sobotu 30.11.2019 sa uskutoční 

11. ročník farského futbalového turnaja. Srdečne pozývame všet-

kých chlapcov aj dievčatá z našej farnosti, aby si prišli spolu zahrať 

do veľkej telocvične na základnú školu Ivana Bukovčana 3. Prihla-

sovanie je možné iba vopred do 25.11.2019 cez registračný formulár 

na internete alebo na kontaktoch uvedených v plagátiku na nástenke. 

 

• Strom na Vianoce do kostola – Chceli by sme poprosiť kto by 

vedel podarovať jeden väčší ihličnatý strom, ktorý by bol na Vianoce 

v kostole v presbytériu. Pán Boh zaplať. 

 
 

 

 

 


