
 

 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 

 
Pondelok 22. 6.  

18:30 Poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu Mariána a Anny 

 

Utorok  23. 6.  

18:30 + Emília Cyril a Marta 

 

Streda  24. 6.  Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 

18:30 Za zdravie pre krstnú mamu Silviu 

 

Štvrtok  25. 6.   

18:30 Poďakovanie za všetky dobrodenia a milosti pri životnom jubileu 

a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov 

Piatok  26. 6.  

18:30 + otec Pavol a krstný otec Ladislav 

 

Sobota  27. 6.  

8:00 

 

18:30 

Manžel Kazimír, rodičia Agneška a František 

 

+ rodičia Július a Helena Slovincoví 

Nedeľa 28. 6.    13. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

 

18:30 

+ rodičia Albína a pavol Pokorní 

 

Za farnosť 

 

Za dcéru Pavlínu a celú rodinu prosba o silu, zdravie a Božiu 

pomoc 

 

Poďakovanie – 40. rokov pre Miroslavu a za zomrelých rodičov 

Máriu a Petra a bratov 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

22. 6. 2020 – 28. 6. 2020 

• Priamy prenos z nášho kostola – Aj v nasledujúcom týždni 

môžete sledovať v nedeľu o 9:30 priamy prenos svätej omše 

z nášho kostola na youtubovom kanáli našej farnosti „Farnosť 

DNV“.  

  

• Sväté omše – Od stredy 10. 6. 2020 nastali opäť zmeny 

v možnostiach sedenia a počtu ľudí v kostole. Všetky doterajšie 

pokyny sú už len odporúčané, preto už nie sú v podstate 

obmedzenia pri sedení v kostole. Len vás chceme poprosiť, aby ste 

mali odstup od našich organistov, aby mohli spievať bez rúška. 

V kostole sme stále s rúškami a vo vchode do kostola je 

dezinfekcia. Sv. omše budú ako pred pandémiou každý večer 

o 18.30. Kostol bude otvorený od 17.45. Pred sv. omšou sa 

môžeme spoločne pomodliť posvätný ruženec a litánie 

k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Účasť na sv. omšiach 

v kostole v nedeľu a vo sviatky je už morálne záväzná.   

 

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

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

 

• Úmysly sv. omší – V nasledujúcom týždni môžete v sakristii 

kostola nahlasovať úmysly sv. omší na mesiac júl. 

 

• Stránkové hodiny, cintorín – V mesiaci jún budú na miestnom 

úrade stránkové hodiny kvôli cintorínu 29. 6. 2020. 

  


