
Rozpis úmyslov svätých omší
Pondelok 14. 9. Povýšenie Svätého kríža
18:30 + starí rodičia Benkovičoví, Hamšíkoví, brat Juraj, švagor 

Ladislav, otec Peter a zať Viliam / poďakovanie za dar života 60 
rokov a prosba o Božiu pomoc a dar viery

Utorok  15. 9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 
slávnosť
8:00

10:00

17:30

+ brat Štefan a rodičia z oboch strán

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov a za dary Ducha Svätého 
pri rozhodnutí
+ za ľudí, ktorí prišli o život pri prechode cez hranice v období 
komunizmu 

Streda  16. 9. sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
18:30 + sestry Ľudmila a Terézia, rodičia Alexander a Terézia / 

+ rodičia Kurucoví a Chovancoví
Štvrtok  17. 9.  
8:00

18:30

Poďakovanie za dožitie 98 rokov matky Anny a prosba o Božiu 
pomoc a zdravie a poďakovanie za dožité roky dcéry Márie
+ syn Martin Pavelka, manželia Jozefína a František Kostolanskí, 
manželia Mária a Ján Encingeroví

Piatok  18. 9. 
8:00

18:30

Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu Mariána a Anny
+ rodičia Irma a Jozef, starí rodičia Jozefína a Fabián, mažel 
Stanislav a brat Jozef

Sobota 19. 9.  
8:00

18:30

+ manžel Ladislav 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu

Nedeľa 20. 9.    25. nedeľa v Cezročnom období
8:00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu a jej 



9:30

11:00

18:30

rodinu
+ matka Iveta, Anna a Jarmila

Za farnosť

+ Mária a Ján, brat Jozef, Veronika Francová



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves
14. 9. 2020 – 20. 9. 2020

 Priamy prenos z nášho kostola – Aj v nasledujúcom týždni 
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 priamy prenos svätej omše 
z nášho kostola na youtubovom kanáli našej farnosti „Farnosť 
DNV“. 

 Zbierka – Dnes je „Zbierka k Božiemu Hrobu“, ktorá bola 
preložená z Bielej soboty. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

 Sväté omše – V nasledujúcom týždni budú sväté omše v pondelok 
a stredu o 18:30, v utorok o 8:00, 10:00 a 17:30, vo štvrtok – 
sobotu o 8:00 a 18:30, v nedeľu o 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. 

 Sedembolestná Panna Mária – V utorok je sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.  V tento deň 
budú sväté omše o 8:00 a 10:00 v kostole a o 17:30 vás pozývame 
na svätú omšu vo Waitovom lome, ktorá bude obetovaná za ľudí, 
ktorí počas komunizmu prišli o život pri prechode cez hranice.

 Stretnutie rodičov birmovancov – V piatok 25. 9. 2020 po 
večernej svätej omši bude stretnutie rodičov birmovancov.  


