
 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 

 
Pondelok 16. 3. 

 + Jozef Ťapák / za zdravie, Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého 

pre Kristínu 

Utorok 17. 3.  

 Za Veroniku a Milana, aby plnili Božiu vôľu / + z rodiny 

Bezákovej, Magdolenovej a Michala Dedika 

Streda 18. 3.  

 Za zdravie, Božiu pomoc a poďakovanie – 60. narodeniny Marty 

/ + strýko Rudolf Keblúšek 

Štvrtok 19. 3. sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť 

 + krstný otec Jozef a otec Jozef / + manžel Eduard, rodičia 

z oboch strán 

Piatok  20. 3. 

 + manžel Milan, rodina Dubnická, Lovasová, Dvoráková / + 

rodičia Ľudovít, Hermína, manžel Ervín a Judka 

Sobota  21. 3.  

 + manželia Jozef a Ľudmila, ich dcéra Ľudmila a za Božie 

požehnanie pre celú rodinu / + syn Jozef, manžel Jozef, rodina 

Prejsingerová a Juricová 

Nedeľa 22. 3.  4. pôstna nedeľa 

  + rodičia Oľga a Waldemar  

+ manžel Jozef, brat Ivan, rodičia Štefan a Anna, starí rodičia 

Anna a Matúš 

Za zdravie pre dcéru Katarínu a sestru Elenu a za zomrelých 

rodičov Teréziu a Jána, Annu a Jána 

Za farnosť  

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

16. 3. 2020 – 22. 3. 2020 

• Bohoslužby v týždni – Vzhľadom k zákazu slúženia verejných 

bohoslužieb je kostol zatvorený. Prijaté úmysly odslúžime 

v daných termínoch.  

 

• Otvorený kostol a sväté prijímanie – Ponúkame vám možnosť 

tichej modlitby v našom kostole, ktorý bude otvorený dnes (v 

nedeľu 15. 3.) od 15:00 do 18:00, taktiež v budúcom týždni vo 

štvrtok a piatok od 18:00 do 21:00 h. V týchto časoch je možné aj 

pristúpiť ku svätému prijímaniu. Prosíme vás, aby v tomto čase 

nebolo v kostole viac ako 20 ľudí a aby ste dodržiavali predpísané 

vzdialenosti a hygienické opatrenia. Vďaka za vašu trpezlivosť.  

 

• Úradné hodiny – V čase mimoriadnych opatrení nebudú na 

farskom úrade úradné hodiny. V prípade potreby nás môžete 

kontaktovať prostredníctvom emailu faradevinska@gmail.com 

alebo telefonicky 0902 710 334. 

 

• Sviatosť zmierenia – Sviatosť zmierenia alebo v prípade iných 

duchovných potrieb sme vám stále k dispozícii. Stretnutia si 

môžeme dohodnúť cez email alebo telefonicky.  

 

• Stretnutie rodín – Z dôvodu mimoriadnych opatrení sa stretnutie 

rodín ruší.  

 

• 2% z dane – Pri našej farnosti funguje občianske združenie 

Gaudete, ktoré pomáha s organizáciou letných táborov, farského 

dňa, stretnutí rodín či prednášok pre mladých. Aj v tomto roku sa 

uchádzame o vašu priazeň a podporu ak ste sa ešte nerozhodli kam 

dáte svoje 2% z dane. Vďaka za vašu podporu. 
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