
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 9. 12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie, prikázaný sviatok 

8:00 

18:30 

Za farnosť 

+ manžel Milan Mažica a rodičia Mária a Tomáš Ševčíkoví / 

+ matka Mária 

Utorok 10. 12.  

6:30 + syn Emilko, rodičia Vilma a Alexander, svokor Leander 

a ostatní príbuzní 

Streda 11. 12.   

18:30  + starí rodičia Ján a Johana a ich synovia Jakub a Ivan a rodina 

Balážová / + rodičia Rudolf a Veronika a Peter a Michal 

Štvrtok 12. 12. Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. 

spomienka 

9:00 

18:30 

+ manžel Viliam (4. výročie úmrtia) 

+ Vladimír, Alojz a Vilma, Danka, Ján a Anna 

Piatok  13. 12. sv. Lucia, panna a mučenica, spomienka 

18:30 + manžel Ľubomír, svokrovci Libuša, Michal a starí rodičia 

Anežka a Alojz /+ rodičia Alžbeta a Michal, neter Janka, teta 

Zuzka a ostatná rodina 

Sobota  14. 12. sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka 

6:30 

 

18:30 

Za Božie požehnanie pre Luciu s rodinou 

 

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

strán 

Nedeľa 15. 12.  Tretia adventná nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 
 

18:30 

+ rodičia z oboch strán – Mária a František, Barbora a Fridrich 

 

Za farnosť 

 

+ Dagmar Maťová 

 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre dcéru 

Máriu a za spásu duše pre syna Pavla 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

9. 12. 2019 – 15. 12. 2019 

• Bohoslužby v týždni – pondelok o 8:00 a 18:30, utorok 

o 6.30, streda 18:30, štvrtok o 9:00 a 18:30, piatok 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 slávime v utorok a sobotu o 6:30 rorátne sväté omše 

do 16. decembra. V utorok bude iba ranná sv. omša o 6:30. 

• Stretnutie rodín – Chceme sa poďakovať vám všetkým, 

ktorí ste prišli včera na stretnutie rodín. Hlavne chceme 

poďakovať tým, ktorí celé stretnutie pripravili. Pán Boh 

nech vám odplatí všetky vaše námahy. 

• Predvianočná sviatosť zmierenia – Predvianočná sviatosť 

zmierenia v našej farnosti, kedy môžete využiť možnosť 

vyspovedať sa aj u kňazov z okolitých farností, bude 

v nedeľu 15. 12. 2019 od 15:00 do 17:30. Spovedať budeme 

v kostole aj v Fcentre. 

• Začíname Advent – Chceme poďakovať všetkým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom pomohli ku krásnemu priebehu 

začiatku Adventu. Pán Boh nech vám odplatí všetky vaše 

námahy. 

• Spovedanie chorých – V sakristii môžete ešte do 15. 12. 

2019 nahlasovať svojich chorých a starších príbuzných 

k predvianočnej spovedi. 

• Medovníky – Pozývame všetky deti, ale aj rodičov na pe-

čenie medovníkov v sobotu 14. 12. 2019 o ....... na fare. Me-

dovníky budeme potom predávať v nedeľu pri sv. omšiach. 

Ich kúpou môžete podporiť prácu rehoľnej rodiny sv. Vin-

centa de Paul v ich práci pre chudobných. 



• Jesenná zbierka na charitu – Budúcu nedeľu 15. 12. 2019 

bude jesenná zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh 

zaplať. 

• Farský ples – Lístky na Farský ples, ktorý bude 18.1.2020 

v Istracentre v DNV, je možné si rezervovať a zakúpiť cez 

webovú farskú stránku (https://devinska.fara.sk/). Po 

vyplnení formulára dostane záujemca na svoju e-mailovú 

adresu číslo účtu a po úhrade sumy 35 € /osobu, mu bude 

na jeho e-mailovú adresu odoslaný e-tiket v podobe QR 

kódu, ako vstupenka na ples. Na 1 e-mailovú adresu sa 

môže objednať  aj viacero lístkov. Tí, ktorí nepoužívajú 

internet banking, si budú môcť zakúpiť lístky na meno aj v 

hotovosti pred kostolom, a to po dopoludňajších nedeľných 

svätých omšiach. Deadline pre všetky rezervácie a platby je 

22. december 2019. Informácie o Farskom plese sú aj na 

plagátiku vo veži kostola. Tých, ktorí by sa chceli zapojiť do 

prípravy a organizácie plesu, pozývame na pracovné 

stretnutie v nedeľu 15. decembra večer od 19:30-21:00 h na 

faru. 

 

 

https://devinska.fara.sk/

