
Rozpisy svätých omší

Pondelok 4. 11. sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
18:30 + manžel Štefan, Pavol a Anna, Anton a Božena / + rodičia 

Štefánia a Ján
Utorok 5. 11.  
18:30 + Michal Matušek / + manžel Imrich, brat Ján a rodičia z oboch 

strán
Streda 6. 11.  
18:30 + Beáta a za zdravie a milosť Viery pre manžela Jána a deti 

Alexandru a Michala / + otec Imrich
Štvrtok 7. 11. 
9:00

18:30 + Gabriel, Vincencia
Piatok  8. 11. 
18:30 + matka Terézia Fialová (10. výročie úmrtia), otec Alexander 

a sestra Terézia / + rodičia Viktor a Rozália a ostatná rodina

Sobota  9. 11. 
8:00

18:30

+ matka Irena a starí rodičia Júlia a Gejza a priatelia Ivan, 
Beatrix a Magdaléna
+ Mária

Nedeľa 10. 11.   32. nedeľa v cezročnom období
8:00

9:30

11:00

18:30

+ krstní rodičia Švanoví a rodičia Adamkoví, manžel Jozef 
Michny a za zdravie a Božiu pomoc pre manželku Annu
Za farnosť

Za zdravie a Božie požehnanie pre Brigitu – 85 rokov

+ stará mama Božena



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves

4. 11. 2019 – 10. 11. 2019

 Bohoslužby v týždni  – pondelok až streda 18:30, štvrtok
o 9:00 a 18:30, piatok 18:30, sobota 8:00, 18:30,  nedeľa
8:00, 9:30, 11:00, 18:30.

 Spomienka  na  všetkých  verných  zosnulých  -
Plnomocné  odpustky  pre  duše  v očistci -  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,  sv.  prijímanie,  modlitba  na  úmysel  sv.  otca.
Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

 Svätá omša pre rodičov na materskej – Pozývame rodičov, ktorí
sú na materskej dovolenke, na pravidelné sv. omše každý štvrtok
o 9.00, po nej je stretnutie. Keďže už k stretávaniu pripravujeme
susedný domček, v tomto týždni by sme mali upratovacie stretko,
aby sme ho nachystali na stretávanie a prednášky.  

 Svätomartinská zbierka - Na budúcu nedeľu 10. novembra 2019
sa  bude  pri  všetkých  sv.  omšiach  konať  tradičná  dobročinná
Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého
Martina  z  Tours  ako  prosbu  o nové  duchovné  povolania  pre
Bratislavskú  arcidiecézu  chceme  uskutočniť  Svätomartinskú
zbierku,  ktorou  v tomto  roku  podporíme  duchovné  povolania,
konkrétne  štúdium  a pobyt  v seminári  pre  bohoslovcov  diecézy
Gikongoro  v Rwande  a štúdium  a pobyt  v seminári  pre
bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

 Stretko pre teenegerov – V piatok 8. 11. 2019 bude prvé stretko
pre  mladých  vo  veku  od  11  do  14  rokov.  Začíname sv.  omšou
o 18.30, po nej sa presunieme do Fcentra.



 Farský futbalový turnaj –  V sobotu  30.11.2019 sa uskutoční
11.  ročník  farského  futbalového  turnaja.  Srdečne  pozývame
všetkých chlapcov aj dievčatá z našej farnosti, aby si prišli spolu
zahrať do veľkej telocvične na základnú školu Ivana Bukovčana 3.
Prihlasovanie 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.


