
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 2. 12.  

18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ondreja s rodinou / +otec 

Dušan, starí rodičia Paulína a Samuel 

Utorok 3. 12. sv. František Xaverský, kňaz a misionár, spomienka 

6:30 Na poďakovanie za dožitých 50 rokov Alžbety a za zomrelých 

Jozef Krajňák, Anna a Ondrej / + strýko Milan a za Božiu pomoc 

pre strynú Elenku a ich deti a vnúčatá 

Streda 4. 12.   

18:30  + otec Metod a ostatná rodina Hlavenková / + starí rodičia Ján 

a Mária a rodičia Štefan a Anna, krstní rodičia Ján a Margita 

a ostatní v rodine 

Štvrtok 5. 12. 

9:00 Za požehnanie pre rodinu Špecíkových a za zomrelého Ľubomíra 

 

Piatok  6. 12. 

8:00 

 

18:30 

+ Ladislav a jeho rodičia a ostatní príbuzní 

 

+ rodičia Alena a Pavel Boskovič 

Sobota  7. 12. sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi, spomienka 

6:30 

 

18:30 

Za mŕtvych a živých členov ružencového bratstva 

 

+ synovia František a Milan, manžel Milan, rodičia Angela a 

Ľudovít 

Nedeľa 8. 12.  Druhá adventná nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 
 

18:30 

Za živých a mŕtvych členov zázračnej medaily 

 

Za farnosť 

 

+ Pavol Ralbovský a rodičia z oboch strán 

 

+ Júlia, Michal a syn Pavel 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

2. 12. 2019 – 8. 12. 2019 

• Bohoslužby v týždni – pondelok o 18:30, utorok o 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 sväté omše – Aj v tomto roku v adventnom 

období budeme sláviť v utorok a sobotu o 6:30 rorátne sväté 

omše do 16. decembra. V utorok bude iba sv. omša o 6.30. 

• Sv. omša v chorvátskom jazyku – Budúcu nedeľu bude sv. 

omša o 8.00 v chorvátskom jazyku.  

• Prvý piatok, prvá sobota – V tomto týždni slávime prvý 

piatok a prvú sobotu mesiaca december. Na prvý piatok 

bude svätá omša aj ráno o 8:00h. Po nej bude stretnutie 

seniorov v Domčeku. V sobotu bude pobožnosť fatimskej 

soboty po rorátnej sv. omši, ktorá je o 6:30.  

• Novéna – V tomto roku slávime Sviatok Nepoškvrneného 

počatia Panny Márie 9. 12. Pred svätými omšami sa budeme 

modliť novénu k tomuto sviatku.  

• Farský futbalový turnaj – Chceme sa poďakovať všetkým, 

ktorí sa zúčastnili nášho farského futbalového turnaja. 

Gratulujeme víťazom. Veľká vďaka patrí organizátorom. 

• Stretnutie rodín – V našej farnosti pripravujeme 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 sakristii. Prihlásiť sa je možné už len do pondelka 2. 12. 

2019. 

  



• Začíname Advent – Dnes, vás pozývame spoločne začať 

adventné obdobie nielen pri sv. omši, ale aj pri spoločnom 

stretnutí, či už na koncerte od 15.00 tu v kostole, alebo po 

ňom v priestoroch Fcentra, na výstave Martina 

Skočovského, s ktorým sa môžete aj porozprávať o jeho 

tvorbe, či pri predaji kníh, výrobkov chránenej dielne. Pre 

deti sú pripravené dielničky a pre všetkých občerstvenie.  

Chceme vás poprosiť aj pomoc s občerstvením, darovaním 

koláčikov, či podobných pochutín, ktoré môžete prinášať od 

14.00 do Fcentra.  

• 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. 

• Modlitbové stretnutie - Občianske združenie Asociácia za 

život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie 

s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred 

parlamentom dňa 3.12.2019 o 16:30 hod. Toto modlitbové 

verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a 

zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali 

za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament na práve 

prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, 

ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred 

potratom, vďaka čomu budú lepšie chránené nenarodené 

deti pred potratom. Prineste si prosím sviečky. 


