
  

 

 

 

 

 

 

Rozpis úmyslov svätých omší 

 
Pondelok  29. 3.  

 Za Božie požehnanie, uzdravenie a dary Ducha Svätého pre 

rodinu Maslenovú a Vallovú 

 

Za svätosť členov kňazského bratstva sv. Petra a nové povolania 

Utorok  30. 3.   

 Na poďakovanie, za uzdravenie a za zdravie, božie požehnanie 

pre manžela 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dedíkovú 

Streda  31. 3.  

 + rodičia Jozef a Mária 

 

Za Božie požehnanie, zdravie, silu a milosť obrátenie pre otca 

Štvrtok  1. 4. Zelený štvrtok 

18:30 Na úmysel 

 

Piatok    2. 4. Veľký piatok 

14:30 

 

15:00 

Krížová cesta 

 

Obrady veľkého piatku 

Sobota    3. 4.  Biela alebo Veľká sobota 

19:30 Na úmysel 

 

Nedeľa     5. 4.  Veľkonočná nedeľa  

 

 

11:00 

Na úmysel 

 

Za farnosť 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

29. 3. 2021 – 5. 4. 2021 

 
 

• Sväté omše – Priamy prenos svätých omší a obradov z nášho 

kostola môžete sledovať:  

Štvrtok   18:30 

Piatok     14:30 – krížová cesta 

                15:00 – obrady 

Sobota    19:30 

Nedeľa   11:00 

 

• Otvorený kostol v budúcom týždni –   

Pondelok až v stredu   8.00 -10.00 a  17.00 -19.00 

Piatok                            16.00 – 19.00 

Sobota                            8.00 – 19.00  

Nedeľa                           14.00 – 19.00 

bude otvorený kostol k súkromnej modlitbe.  

   

• Obrady Veľkej noci – Keďže aj naďalej nie je dovolené slávenie 

verejných bohoslužieb, obrady Veľkej noci budú v online priestore 

na našom youtubovom kanály farnosť DNV. Obrady budú v tomto 

čase:  

Zelený štvrtok – 18.30 

Veľký piatok –   15.00 

Biela sobota -      19.30 

Veľkonočná nedeľa – 11.00 

  

• Prednáška –Prednášku manželov Jančišinovcov na tému 

Odovzdávanie viery v rodine, môžete už nájsť na youtube farnosti – 

farnosť DNV. 

 

• Úmysly sv. omší – Úmysly sv. omší na mesiace apríl môžete 

nahlasovať prostredníctvom emailu. Nahlásené úmysly každý deň 

slúžime pri súkromných sv. omšiach.  
 

 



• 2% z dane - Vážení priatelia, znova nadišiel čas, kedy sa môžete 

rozhodnúť, komu venujete svoje 2% zo zaplatenej dane. OZ 

GAUDETE sa o vašu priazeň uchádza aj tento rok. Našu činnosť 

môžete sledovať napr. tu: https://www.facebook.com/gaudetednv. 

Postup pre poukázanie 2%, ako aj tlačivá na stiahnutie nájdete 

na stránke 2% pre OZ Gaudete na našom farskom webe. Za vašu 

podporu Vám srdečne ďakujeme! Tím OZ GAUDETE 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gaudetednv
https://devinska.fara.sk/index.php?chapter=gaudete&page=gaudete-2-percenta

