Rozpisy svätých omší
Pondelok 23.10.
19:00
+Gabriel, Vincencia, Amália, a Rozália
Utorok 24.10.
19:00
Na poďakovanie za 25. rokov spoločného života – Irena
a Daniel
Streda 25.10.
19:00
+Ladislav a rodičia Gabriel a Karolína
Štvrtok 26.10.
19:00
+rodičia Anna a Ján
Piatok 27.10.
19:00
Sobota 28.10. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
8:00
+rodičia Oto a Margita a starí rodičia František a Margita, starí
rodičia Alexander a Alžbeta
Nedeľa 29.10. 30. nedeľa v cezročnom období
8:00
+rodičia Peter a Anna Naďoví a Emília Martinkovičová
19:00

9:30

za farnosť

11:00

+starí rodičia Pavlína a Peter Dulačkoví a rodičia Helena
a Anton Dulačkoví

18:00

+rodičia Mária a Peter, Mária a Rudolf, bratia Gregor, Blažej a
Damián

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves
23. 10. 2017 – 29. 10. 2017
• Bohoslužby v týždni – pondelok až piatok o 19.00, sobota
o 8.00 a 19.00, nedeľa 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
• Stretnutie detí – Aj v tomto roku budú pokračovať
stretnutia detí v F-centre. Budú bývať každý utorok
o 17:30. Pozývame všetky deti aj rodičov.
• Misijná nedeľa – Dnes 22.10.2017 je misijná nedeľa. Pri
tejto príležitosti sa modlíme za misie, misionárky
a misionárov a zároveň ich môžeme hmotne podporiť. Po
sv. omšiach je zbierka na misie. Pán Boh Vám odmeň vašu
ochotu deliť sa.
• Zmena času – V noci z 28. na 29. 10. sa mení čas. O 3.00
hodine letného času posúvame hodiny na 2.00 hodinu
stredoeurópskeho času. V nedeľu 29.10. bude večerná sv.
omša už o 18.00.
• Začíname spolu advent – Pomaly sa nám blíži adventné
obdobie, ktoré začíname spolu vždy v prvú adventnú nedeľu
tu v kostole a potom v F-centre. Z toho dôvodu by v piatok
27.10. po sv. omši bolo na fare stretnutie tých, ktorí sú
ochotní pomôcť s organizáciou tejto nedele.

• Stretnutie náboženstiev – Rehoľa menších bratov
františkánov a komunita sv. Egídia pozývajú na stretnutie
náboženstiev s motívmi porozumenia a priateľstva.
V pondelok 23.10.2017 o 18.00 v zrkadlovej sále
Primaciálneho paláca. V túžbe po mieri sa zjednotia
moslimovia, židia a kresťania.
• Stretnutie miništrantov a záujemcov o miništrovanie –
V sobotu 28.10.207 o 10.00 v Fcentre bude stretnutie
miništrantov, ale aj tých, ktorí by chceli prísť bližšie
k oltáru.

