
 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 
Pondelok 1. 6. Preblahoslavenej Panny Márie, matky Cirkvi, spomienka 

8:00 

 

18:30 

+ rodičia Helena a Karol a starí rodičia Helena a Rajmund 

 

Za krstné deti 

Utorok 2. 6.  

8:00 

 

18:30 

+ zomrelí z rodiny Ondrušovej, Adamovej a Maslenovej 

 

+ matka Anna (1. výročie) 

Streda 3. 6.  sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 

8:00 

 

18:30 

Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre synov 

s rodinami 

+ otec František 

Štvrtok 4. 6.  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, 

sviatok 

8:00 

 

18:30 

+ rodičia Michal a Viktória, manžel Ján a ostatná rodina 

 

+ manžel Gustáv, rodičia Dudekoví a Šonskí 

Piatok  5. 6. sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 

8:00 

 

18:30 

+ rodičia, sestra a manžel 

 

+ rodičia Jozefína a Jaroslav Pokorní 

Sobota  6. 6.  

8:00 

 

18:30 

Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre mamu Oľgu 

Nedeľa 7. 6.    Najsvätejšej Trojice 

8:00 

 

9:30 

11:00 

 

 

18:30 

 

 

Za farnosť 

Poďakovanie 60 rokov -Jozef a za Božiu pomoc pre jeho deti, 

súrodencov a ich rodiny a za zomrelých rodičov Jozefa a Evu 

 

Za zomrelých a živých z rodiny Blahových a Kováčových 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

1. 6. 2020 – 7. 6. 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“.  

 
Najsvätejšej Trojice 7. 6. 

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. 

  

• Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov –

Minulá nedeľa bola nedeľou spoločenských komunikačných 

prostriedkov bola zbierka na katolícke masmédia. V našej farnosti 

sa vyzbieralo 934,49 eur. Pán Boh zaplať za Vaše dary.  

 

• Sviatosť zmierenia – K sv. spovedi môžete pristúpiť pred každou 

sv. omšou v týždni. Spovedať budeme v dome smútku. Vo štvrtok 

a piatok aj počas sv. omší 

 

• Farská ofera – Dnes po sv. omšiach je farská ofera. Pán Boh nech 

odplatí vašu štedrosť.   

  


