
 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 
Pondelok 25. 5.  

8:00 

 

18:30 

Za úspešný priebeh operácie 

 

+rodičia Jozef a Genovéva 

Utorok 26. 5. sv. Filipa Nériho, kňaza, spomienka 

8:00 

 

18:30 

Za zdravie a Božiu pomoc 

 

+ Mirka 

Streda 27. 5.   

8:00 

 

18:30 

Za zdravie a Božiu pomoc 

 

Za uzdravenie Márie 

Štvrtok 28. 5. 

8:00 

 

18:30 

 

 

Za uzdravenie Márie 

Piatok  29. 5.  

8:00 

 

18:30 

 

 

+ kňaz Róbert 

Sobota  30. 5.  

8:00 

 

18:30 

+ Ndikó a za rodinu z Burundi 

 

 

Nedeľa 31. 5.    Nedeľa Zoslania Ducha Svätého   

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

18:30 

 

 

+ Pavol Habuda 

 

Za farnosť 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

25. 5. 2020 – 31. 5. 2020 

• Priamy prenos z nášho kostola – Aj v nasledujúcom týždni 

môžete sledovať priamy prenos nedeľnej svätej omše z nášho 

kostola na youtubovom kanáli našej farnosti „Farnosť DNV“.  

 
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 31. 5. 

11:00 Svätá omša 

  

• Sväté omše – Od pondelka 10. 5. 2020 bývajú sv. omše v týždni 

(pondelok až sobota) o 8:00 a 18:30. Kostol je 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 bývajú sv. omše 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. 

  

• Nedeľa zoslania Ducha Svätého – Budúcu nedeľu 31. 5. slávime 

slávnosť Zoslania Ducha Svätého. V našej farnosti slávime 

patrocínium nášho kostola. Preto bude sv. omša o 11:00 aj 

v priamom prenose. Po svätých omšiach bude farská ofera. 

V sobotu večer na vigíliu tohto sviatku budú v našom kostole 

pokrstení a pobirmovaní dospelí, ktorí sa v tomto roku pripravovali 

na prijatie sviatostí.  

 

• Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov – 

Dnešná nedeľa je nedeľou spoločenských komunikačných 

prostriedkov. Po svätých omšiach 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.   

 

 

  


