
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 25. 11.  

18:30 + r. Eduard a Martina Musiloví a Katarína a Štefan Besedoví / 

za zdravie pre Karolínku a Ivanu a Martina a Božiu pomoc 

pre celú rodinu 

Utorok 26. 11.  

18:30 Za Božiu pomoc pre Michala a jeho rodinu / 

+ Júlia Budinská a Jozef Ťapák 

Streda 27. 11.   

18:30  + r. Borzoví, st. m. Katarína, otec Milan / + Marcela Jordová 

Štvrtok 28. 11. 

9:00 

 

18:30 

+ matka Alžbeta 

 

Poďakovanie k 60. rokom života a prosba o Božiu pomoc - Peter 

Piatok  29. 11. 

18:30 + m. Zdenko Síth, jeho r. Margita a Jozef a r. Karolína a Tomáš 

Kralovičoví / + r. Marta, brat Vladko a bratranec Milko  

Sobota  30. 11. sv. Ondreja, apoštola, SVIATOK 

8:00 

 

 

 

18:30 

Za zdravie a úspešnú operáciu pre mamku Terku a + otec Július, 

brat Marti, krstná m. Mária a ostatní príbuzní 

 

+ r. Štefan a Mária, súrodenci a synovia Štefan a Peter a neter 

Mária 

Nedeľa 1. 12.                    PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 
 

18:30 

+ m. Michal, r. Olympia a Jozef a Michal 

 

Za farnosť 

 

+ Ferdinand Müller 

 

+ r. Alojzia a Anton, otec Vojtech, Klára a Dominik 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

25. 11. 2019 – 30. 11. 2019 

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

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

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

 

• Farský futbalový turnaj – Najbližšiu sobotu (30. 11.) 

sa uskutoční farský futbalový turnaj. Chlapci a dievčatá 

sa ešte stále môžu do pondelka (25. 11.) prihlásiť. 

• Stretnutie rodín – V našej farnosti pripravuje duchovné 

Stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v sobotu, 7. decembra 

dopoludnia. Prihlasovanie je možné cez našu farskú 

webstránku, ako aj písomnou formou cez prihlášku, ktorá je 

k dispozícii v sákristii. 

• Začíname Advent – V nedeľu, 1. decembra od 15:00 hod. 

srdečne pozývame na koncert do nášho kostola, ktorým 

začneme obdobie Adventu. O 16.00 hod. bude nasledovať 

otvorenie umeleckej výstavy v F-Centre. Program bude 

zahŕňať aj predaj kníh, pripravená je tvorivá dielňa pre deti 

a občerstvenie. 

• Farský ples – V našej farnosti organizujeme dňa 

18. januára v Istracentre Farský ples. Počas podujatia 

„Začíname Advent“ sa budú dať rezervovať lístky na túto 

spoločenskú akciu. Rovnako sa spustí aj on-line predaj 

lístkov cez našu farskú webstránku. 

• Brigáda v F-Centre – V stredu od 17:00 hod. sa uskutoční 

brigáda v našom F-Centre. Prosíme o pomoc pri príprave 

priestorov, ktoré slúžia nám všetkým pri organizácií 

rôznych podujatí. 


