
 

 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 

 
Pondelok 29. 6. sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok 

8:00 

 

17:00 

 

18:30 

Poďakovanie od Petra za 30 rokov života a prosba za Božiu 

pomoc do ďalších rokov a za zomrelých starých rodičov 

Za farnosť 

 

+ manžel Ján, syn Janko a rodičia z oboch strán 

Utorok  30. 6.  

18:30 + rodičia Šubínoví a Babošoví 

 

Streda  1. 7.   

18:30 + syn Zdenko, rodičia Jozef a Mária a brat Jozef 

 

Štvrtok  2. 7.  Návšteva Panny Márie, sviatok 

18:30 + rodičia Andrej a Mária a za uzdravenie Miroslava 

 

Piatok  3. 7. sv. Tomáša, apoštola, sviatok 

18:30 Za uzdravenie Márie 

 

Sobota  4. 7.  

8:00 

 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

Nedeľa 5. 7.    sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť 

8:00 

 

10:00 

 

18:30 

 

+ rodičia Oľga a Valdemar a starí rodičia Mária a Ľudovít 

 

Za farnosť 

 

+ brat Štefan 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

28. 6. 2020 – 5. 7. 2020 

• Priamy prenos z nášho kostola – Aj v nasledujúcom týždni 

môžete sledovať v nedeľu o 10:00 priamy prenos svätej omše 

z nášho kostola na youtubovom kanáli našej farnosti „Farnosť 

DNV“.  

  

• Sväté omše – Všetky doterajšie pokyny, ktoré sa týkajú počtu ľudí 

a sedenia v kostole, sú už len odporúčané, preto už nie sú 

v podstate obmedzenia okrem toho, že v kostole sme stále 

v rúškach a vo vchode do kostola je dezinfekcia. Len vás chceme 

poprosiť, aby ste mali odstup od našich organistov, aby mohli 

spievať bez rúška. Účasť na sv. omšiach v kostole v nedeľu a vo 

sviatky je už morálne záväzná.  Sv. omše už budú 

v prázdninovom režime, teda od pondelka do piatku o 18.30, 

v sobotu 8.00 a v nedeľu 8.00, 10.00, 18.30. 

 

• Úradné hodiny – Úradné hodiny na fare počas prázdnin budú 

v pondelok a piatok od 17.00 do 18.00. 

 

• Sv. Petra a Pavla, apoštolov – V pondelok 29. 6. 2020 je 

prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omše budú 

o 8:00, 17:00, 18:30. Na tento sviatok vždy pripadá zbierka na 

dobročinné diela Sv. Otca, tá je tento rok preložená na 4. 10. 2020. 

 

• Prvý piatok a prvá sobota– V tomto týždni máme prvý piatok 

a prvú sobotu mesiaca jún. K sv. spovedi môžete pristúpiť pol 

hodinu pred každou sv. omšou v týždni, spovedať budeme v dome 

smútku. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať hodinu pred sv. 

omšou, aj v bočnej kaplnke kostola (tu treba vchádzať z vonka). Na 

prvú sobotu začneme o 7:00 pobožnosťou fatimskej soboty, po nej 

bude o 8.00 sv. omša. 

 

 



• Novokňaz – Na sviatok sv. Petra a Pavla v pondelok 29. 6. bude 

svätú omšu o 18:30 v našej farnosti celebrovať novokňaz Ján 

Horvát. Pri tejto svätej omši nám aj udelí novokňazské požehnanie.  

 

• Výmena kaplánov – Pri svätej omši v utorok 30. 6. o 18:30 sa po 

troch rokoch rozlúčime s naším pánom kaplánom Stanislavom 

Čúzym, ktorý odchádza do Farnosti sv. Alžbety v Bratislave 

(Modrý kostolík). Budúci týždeň v našej farnosti privítame nového 

pána kaplána Tomáša Tarčáka, ktorý prichádza zo Spišskej diecézy 

a je rodákom z Oravskej Polhory.  

 

 


