
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 16. 12. 

18:30 + r. Margita a Ondrej a st. rodičia / + matka Anna 

Utorok 17. 12.  

18:30 + m. Ľubomír, svokrovci Libuša, Michal, st. rod. Anežka, Alojz 

Streda 18. 12.   

18:30 + Vincent a Martin / za Božiu pomoc a obrátenie manž. Marty 

a Fridricha a ostatných v rodine 

Štvrtok 19. 12.  

9:00 

 

18:30 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala s rodinou 

 

+ r. Zita a Karol 

Piatok  20. 12. 

18:30 + Ivan, Peter, Fridrich, Miroslav a r. z oboch strán 

Sobota  21. 12.  

8:00 

 

18:30 

+ z rodiny Adamovej, Ondrušovej a Debnárovej 

 

+ Alojzia a Cyril Němcoví, r. Florián a Emília, dcéra Emília 

Krasňanská a František Vlášek 

Nedeľa 22. 12.  Štvrtá adventná nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 
 

18:30 

+ m. Štefan, rodičia a brat Vladimír 

 

Za farnosť 

 

 

 

+ Mária Ružovičová a ostatní z rodiny Ružovičových 

a Janačiových 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

16. 12. 2019 – 22. 12. 2019 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda o 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. 

• Predvianočná sviatosť zmierenia – Predvianočná sviatosť 

zmierenia v našej farnosti, kedy môžete využiť možnosť 

vyspovedať sa aj u kňazov z okolitých farností, bude dnes 

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

aj v Fcentre. Spovedať budeme aj cez týždeň pred svätými 

omšami. 

• Medovníky – Dnes po svätých omšiach si môžete zakúpiť 

medovníky, ktoré vyrábali deti z našej farnosti. Ich kúpou 

môžete podporiť prácu rehoľnej rodiny sv. Vincenta de Paul 

v ich práci pre chudobných.  

• Jesenná zbierka na charitu – Dnes je v našej farnosti 

jesenná zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh 

zaplať. 

• Úmysly svätých omší – V nasledujúcom týždni si môžete 

nahlasovať úmysly svätých omší na mesiac január.  

• Betlehemské svetlo – Budúcu nedeľu prinesú skauti do 

našej farnosti betlehemské svetlo.  

• Jasličková pobožnosť – Dňa 25. 12. popoludní bude 

v našom kostole jasličková pobožnosť, ktorú pre nás 

pripravili deti a rodičia z našej farnosti. Všetkých vás 

srdečne pozývame.  

  



• 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 dnes večer od 19:30-21:00 h na faru. 

 

 

https://devinska.fara.sk/

