
 

 

 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 

 
Pondelok 11. 1.  

 Za silu a zdravie pre otca Vladimíra 

 

+ rodičia Monika a Ľudovít 

Utorok  12. 1.   

 + Monika, Františka a Karolína 

 

+Františka 

Streda  13. 1.  

 

 

 

Poďakovanie za dožitých 50 rokov manželstva a prosba o Božie 

požehnanie a zdravie pre Augustína a Máriu-Kamilu Vilemových 

 

+ mamičku a babičku Martušku 

Štvrtok  14. 1.  

 + mama 

 

 

Piatok    15. 1.  

 Za matku, starú matku a prastarú matku Miladu z príležitostí 100 

narodenín 

 

+ mamičku a babičku Martušku 

Sobota     16. 1 

  

 

 

Nedeľa     17. 1.  2. nedeľa v cezročnom období 

 

 

11:00 

Za vyslobodenie a milosť viery pre Janka 

 

 Za farnosť 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

11. 1. 2021 – 17. 1. 2021 
 

 
 

• Sväté omše – Priamy prenos svätej omše z nášho kostola môžete 

v nedeľu so začiatkom o 11:00.  

 

• Dobrá novina –V tomto roku sme napriek tomu, že od 1.1.2021 je 

na Slovensku lockdown vyzbierali úžasných 1441,00 eur. Chcem sa 

poďakovať všetkým, ktorí prispeli a samozrejme všetkým 

koledníkom za koledovanie Dobrej noviny.  Všetkým vám 

obrovské Pán Boh zaplať. 

 

• FARA TAXI – Okrem nedeľných streamov svätých omší, pre deti 

ponúkame na youtubovom kanáli FARA TAXI zamyslenia nad 

nedeľným evanjeliom, ktoré budú vždy spojené aj s kvízom, 

ktorého víťazov budeme losovať vždy nasledujúcu nedeľu pri 

farských oznamoch. 

 

• Účasť na sv. omšiach – Od 1. januára 2021 bol u nás opäť 

vyhlásený zákaz vychádzania. Z toho dôvodu je zakázané slúžiť 

sväté omše za účastí ľudí. Taktiež je zakázané vysluhovať sviatosť 

zmierenia a rozdávať sv. prijímanie ako v minulosti. V kostole 

môžu byť iba pohreby, krsty a sobáše a to za účasti 6 ľudí vrátane 

kňaza.  
 

• Úradné hodiny – Počas lockdownu je kancelária na farskom 

úrade zatvorená. Naďalej sme vám k dispozícii formou telefónu 

alebo emailu. 
 

• Úmysly sv. omší – Úmysly sv. omší na mesiac január môžete 

nahlasovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Nahlásené 

úmysly každý deň slúžime pri súkromných sv. omšiach.  
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCaPaL5TTQK43P0VveteKhw

