Rozpis úmyslov svätých omší
Pondelok 23. 3.
Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukáša, Andrejku a ich syna
Leonarda
Utorok 24. 3.
Streda 25. 3. Zvestovanie Pána, slávnosť
Štvrtok 26. 3.
Na poďakovanie za 36 rokov života Mateja a prosba o Božiu
pomoc do ďalšieho života / za Božiu pomoc pri operácii pre
Anku
Piatok 27. 3.
+ Júlia a Anton Brutenič / + manžel Vladimír, otec František, syn
František, Mária a Ján Beňoví a rodina Hirladerová, Michal,
Anna a Tomáš
Sobota 28. 3.
+ rodičia Anton a Veronika, švagor Vladimír / + matka Mária
Nedeľa 29. 3. 5. pôstna nedeľa
+ rodičia Jozef a Františka, sestra Daniela
Za Božie požehnanie pre synov Petra a Pavla
Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Vladimír a dcéru Miroslavu s
rodinami
Za farnosť

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves
23. 3. 2020 – 29. 3. 2020
• Bohoslužby v týždni – Vzhľadom k zákazu slúženia verejných
bohoslužieb je kostol zatvorený. Prijaté úmysly odslúžime
v daných termínoch.
• Priame prenosy – V nasledujúcom týždni môžete sledovať priame
prenosy svätej omše a adorácie z nášho kostola na youtubovom
kanáli našej farnosti „Farnosť DNV“. Sväté omše budeme vysielať
naživo v stredu a piatok o 18:30, v nedeľu o 10:00 a adoráciu
„Bdenie v Getsemani“ vo štvrtok od 20:00 do 21:00 h.
• Otvorený kostol a sväté prijímanie – Ponúkame vám možnosť
tichej modlitby v našom kostole, ktorý bude otvorený každú
nedeľu (až do odvolania) od 15:00 do 18:00 h. V tomto čase 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.
• Nahlasovanie úmyslov – Úmysly svätých omší na mesiac apríl
môžete nahlasovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
Spätným emailom vám potvrdíme platnosť pre daný dátum.
• 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.
• Sväté omše v katolíckych médiách – Sväté omše denne vysielajú
aj naše katolícke médiá:
TV LUX: pondelok – piatok o 7:00, 12:00 a 18:30, sobota 7:00,
18:30, nedeľa 10:00 a 18:30
Rádio Lumen: každý deň 8:30 a 18:00
Rádio Mária: pondelok – piatok 7:00, 11:00, 18:00, sobota 7:00,
8:00, 19:30, nedeľa 7:00, 10:30, 19:30

