
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 30. 10.  

18:00 +Ján Veselý (1. úrok úmrtia) 

Utorok 31. 10.   

18:00  Za misie a misionárov 

Streda 1. 11. Všetkých svätých 

8:00 

 

11:00 

 

18:00 

+rodičia Matilda a Vojtech, švagor Anton a Marta 

  

 

 

+ rodičia Anna a Alexander 

Štvrtok 2. 11. Spomienka na všetkých verných zosnulých 

8:00 

 

18:00 

 

Piatok  3. 11.  

18:00 + manžel Imrich, brat Ján a rodičia z oboch strán 

 

Sobota  4. 11. Sv. Karola Boromejského, kňaza, spomienka  

8:00 

 

18:00 

+ matka Irena, starí rodičia Júlia a Gejza, priatelia Ivan, Beatrix 

a Magdaléna 

+ za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

Nedeľa 5. 11.   31. nedeľa v cezročnom období  

8:00  

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+ rodičia Oľga a Valdemar a starí rodičia z oboch strán 

 

za farnosť 

 

+ otec Koloman, rodičia Alfréd a Anna 

 

 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

30. 10. 2017 – 5. 11. 2017 

 

• Bohoslužby v týždni – pondelok, utorok a piatok o 18:00, 

streda 8:00, 11:00, 18:00, štvrtok a sobota 8:00 a 18:00, 

nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:00. 

 

• Sviatok všetkých svätých, Spomienka všetkých verných 

zosnulých – Na Sviatok všetkých svätých budú sväté omše 

o 8:00, 11:00 a 18:00 h. O 17:00 h bude pobožnosť za našich 

zosnulých pri kríži na cintoríne. V prípade nepriaznivého počasia 

bude táto pobožnosť v kostole. Na Spomienku verných zosnulých 

vo štvrtok budú sv. omše o 8:00 a 18:00 h. Spovedať budeme 

v pondelok a v utorok od 17:00 h, v stredu a štvrtok aj počas 

svätých omší. 

 

• Plnomocné odpustky pre duše v očistci - Veriaci, ktorý v deň 

Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi 

kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí 

vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, 

ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto 

odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď 

(krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý 

deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a 

Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek 

pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno 

získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného 

dňa. 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa 

pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu 

privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. 



novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď 

však stačí na všetky odpustky. 

 

• Prvý piatok, Fatimská sobota – V tomto týždni máme aj prvý 

piatok mesiaca november. Spovedáme pred každou sv. omšou. 

Taktiež je prvá sobota tohto mesiaca. Ráno o 7:00 h začíname 

pobožnosťou Fatimskej soboty, ktorá pokračuje o 8:00 h svätou 

omšou.  

 

• Zbierka na misie – V minulom týždni bola zbierka na misie. 

V našej farnosti sme vyzbierali 1 374,85 €. Pán Boh Vám odmeň 

vašu ochotu deliť sa. 

 

• Zmena času – Od dnes sa mení čas večerných svätých omší na 

18:00 h. Taktiež sa mení čas úradných hodín, ktoré budú 

v pondelok, stredu a piatok v čase od 15:00 do 17:00 h.  

 

• Úmysly sv. omší – Budúci týždeň sa zapisujú úmysly sv. omší na 

mesiac november 

 

• Brigáda – V sobotu 4. 11. chceme poprosiť najmä chlapov, ale aj 

všetkých vás ochotných pomáhať, o pomocnú ruku pri úprave 

farskej záhrady. Na tento deň je objednaný aj kontajner. Budeme 

hlavne čistiť zadnú časť záhrady. Preto tí, ktorí máte možnosť 

priniesť si so sebou krovinorezy, kosy, píly, sekery a fúriky, toto 

všetko je vítané. Začali by sme za priaznivého počasia o 9:00 h. 

Vďaka za vašu ochotu.  

 

• Výročie znovu posvätenia chrámu – Presne pred 23 rokmi 

30.10.1994 bol náš kostol znovu posvätený po generálnej oprave, 

ktorá trvala niekoľko rokov a mala niekoľko etáp. Vďaka. 

 

 

 


