
 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 
Pondelok 18. 5.  

8:00 

 

18:30 

Za syna Michala, snúbenicu Annu – za Božiu pomoc 

a požehnanie manželstva 

+ rodičia Štefan a Ľudmila a brat Štefan 

Utorok 19. 5.  

8:00 

18:30 

+ matka Rozália 

Manželia Michal a Zuzka – poďakovanie a prosba o Božiu 

pomoc 

Streda 20. 5.   

8:00 

18:30 

+ rodičia Žofia a Marián 

Rodičia a deti – rodina Dobrovodová – požehnanie a prosba 

o Božiu pomoc 

Štvrtok 21. 5.  Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok 

8:00 

 

17:00 

18:30 

 

 

Za farnosť 

Miriam – Poďakovanie za hojnosť darov a prosba o Božie 

požehnanie 

Piatok  22. 5. sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka 

8:00 

18:30 

Za zdravie a Božiu pomoc pre brata Antona 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu a 

Annu 

Sobota  23. 5.  

8:00 

 

18:30 

Za uzdravenie zo závislosti pre Adama a Jakuba 

 

Nedeľa 24. 5.    7. veľkonočná nedeľa   

8:00 

9:30 

11:00 

18:30 

Za uzdravenie sestry Ivety a jej rodiny – na poďakovanie 

Za farnosť 

+ rodičia Anežka a Jaroslav 

 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

18. 5. 2020 – 24. 5. 2020 

• Priamy prenos z nášho kostola – Aj v nasledujúcom týždni 

môžete sledovať priamy prenos vo štvrtok (Nanebovstúpenie Pána) 

a nedeľnej svätej omše z nášho kostola na youtubovom kanáli 

našej farnosti „Farnosť DNV“.  

 
Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána (prikázaný sviatok) 

18:30 Svätá omša 

Siedma VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 24. 5. 

9:30 Svätá omša 

  

• Sväté omše – Od pondelka 10. 5. 2020 budú bývať sv. omše 

v týždni (pondelok až sobota) o 8:00 a 18:30. Kostol bude otvorený 

vždy 10 minút pred sv. omšou. V kostole sú vyznačené miesta na 

sedenie (v kostole 30 miest a na chóre 10 miest na sedenie, nikto 

nemôže stáť). V nedeľu budú sv. omše ako bývali o 8:00, 9:30, 

11:00, 18:30. Ak sa nezmestíte do kostola, je možné zostať pred 

kostolom, kde budú pustené reproduktory a kde sa bude aj 

rozdávať sv. prijímanie. Aj tu je dôležité dodržiavať 2 metrové 

rozstupy (to sa netýka rodinných príslušníkov). Sv. omše, ktoré sú 

osobitne vyhradené pre našich starších, sú každé deň ráno o 8:00 

a v nedeľu o 8:00 a 11:00. Prvé dve lavice v kostole budú vždy 

vyhradené pre rodinu, ktorej úmysel je na sv. omši slúžený. 

  

• Nanebovstúpenie Pána – Vo štvrtok 21. 5. je sviatok 

Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o 8:00, 17:00, 18:30. 

 

• Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov – 

Budúca nedeľa je nedeľou spoločenských komunikačných 

prostriedkov bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať 

za Vaše dary.  

 

• Nahlasovanie úmyslov – Úmysly svätých omší na mesiac máj 

a jún môžete nahlasovať v sakristii kostola po sv. omši. 



 

• Úradné hodiny – Úradné hodiny na fare budú tak ako bývali, teda 

pondelok, stredu a piatok od 16.00 do 18.00. No aj napriek tomu 

Vás prosíme, aby ste v tieto dni uprednostnili telefonickú 

a mailovú komunikáciu.   

 

• Prvé sv. prijímanie – Z dôvodu pandémie budú prvé sv. 

prijímania v našej farnosti presunuté na prvé dve októbrové 

nedele (teda 4. a 11. 10. 2020) 

 

 

  


