
 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 

 
Pondelok 6. 7.  

18:30 Za Božiu milosť obrátenia manželky Marty, svata Fridricha 

a ostatnej rodiny 

Utorok  7. 7.  

18:30 Za Adama Zauška – za Božiu pomoc do života (novonarodenec) 

 

Streda  8. 7.   

18:30 + rodičia Jozef a Antónia a manžel Ladislav 

 

Štvrtok  9. 7.   

18:30 Za manželov Kristínku a Ľuboša z príležitosti výročia sobáša 

 

Piatok  10. 7.  

18:30 + rodičia Jozef a Františka a ostatná rodina 

 

Sobota 11. 7.  sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 

8:00 

 

+ syn Milan, František, manžel Milan Bori, rodičia Angela a 

Ľudovít 

Nedeľa 12. 7.    15. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

10:00 

 

18:30 

 

Za farnosť 

 

+ rodičia Eva a Jaroslav, babka Paula, strýko Marián a ich rodiny 

a babka Marie 

+ manžel Ľubomír, rodičia a brat Ján 

 



 

 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

6. 7. 2020 – 12. 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 – Účasť na sv. omšiach v kostole v nedeľu a vo 

sviatky je už morálne záväzná.  Sv. omše budú počas leta 

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. 

 

• Birmovka – V našej farnosti bude sviatosť birmovania 10. 11. 

2020 o 10.00. 

 

• V nedeľu nenakupujem – Pozývame vás pridať sa k iniciatíve 

Fóra kresťanských inštitúcií „V nedeľu nenakupujem“. Nestačí 

žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na 

každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi 

rodinami alebo budú obeťami našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí 

majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť 

chýba, radšej, ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od 

suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží 

nás.   

 

 


