
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 6. 11.  

9:30 

 

18:00 

Rekolekčná sv. omša 

 

+manžel Stefan Šimkulič / Za zdravie, Božiu pomoc a dary 

Ducha Svätého pre Luciu a Jána 

Utorok 7. 11.   

18:00  +rodičia Anna a Ivan, Mária a Viliam / +Otília Pokorná 

 

Streda 8. 11.  

18:00 + Karol, Gizela, Mária, Vincent, Katarína, Matilda, Ladislav, 

Karol 

 

Štvrtok 9. 11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok 

18:00 Za rodičov Oľgu a Michala, za zdravie, Božiu pomoc a dary 

Ducha Svätého pri dožitých 70. rokoch 

 

Piatok  10. 11.  Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

18:00 + otec Tibor 

 

Sobota  11. 11.  Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok 

8:00 

 

18:00 

+ manžel a otec Martin a ostatní príbuzní 

 

 

Nedeľa 12. 11.   32. nedeľa v cezročnom období  

8:00  

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+ rodičia Ján a Agneša Gibaloví, brat Slavomír a Martin, rodičia 

Mária a Július Molnároví 

za farnosť 

 

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Michala a Petra 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

6. 11. 2017 – 12. 11. 2017 

 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až piatok o 18:00, sobota 8:00 

a 18:00, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:00. 

 

• Rekolekčná sv. omša – V pondelok 6.11.2017 bude v našej 

farnosti rekolekcia kňazov dekanátu Bratislava – Sever, ktorá 

začne sv. omšou o 9.30, na ktorú vás všetkých srdečne 

pozývame. 

 

• Príprava ku sviatosti birmovania - Pozývame všetkých, ktorí 

sa v uplynulom mesiaci prihlásili na prípravu ku sviatosti 

birmovania, na prvé organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v 

piatok - 10. novembra 2017, po večernej svätej omši, v našom 

kostole (cca od 18:30 hod.). 

 

•  Púť – Svätá zem  - V budúcom roku Vás srdečne pozývame na 

farskú púť do Svätej zeme a Jordánska, bližší program nájdete na 

nástenke a aj na našej farskej stránke, prihlasovať sa môžete 

v sakristii, alebo na farskom úrade. 

 

• Adorácia v stredu – Od tohoto týždňa bude znovu bývať po 

večernej sv. omši krátka adorácia. Po nej pozývame mladých na 

pravidelné stretnutia na fare. 

 

• Brigáda –Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí prišli včera pomôcť 

pri skrášľovaní farskej záhrady. Všetkým Vám za Vašu námahu 

Pán Boh zaplať. 

 

 

 

http://www.devinska.fara.sk/pics/K_Oznamom/2017-11-put-SVZ-JORDANSKO-04.03.2018.pdf


• Modlitby matiek - Milé mamy a duchovne mamy, pozývame 

vás na stretnutie hnutia Modlitby matiek, ktoré sa uskutočni v 

kostole po večernej sv. omši v pondelok 13.11.2017. Radi by sme 

vám povedali ako naše hnutie vzniklo, aké požehnanie prináša do 

našich rodín a ako sa modlime. Tešíme sa na vás. Mamy z hnutia 

MM. 

 

• Svätomartinská zbierka -  Na budúcu nedeľu 12. novembra 

2017 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná 

Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie 

podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich 

domovov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oznamy ABU BA 
 

Pozývame veriacich do Katedrály sv. Martina v Bratislave na 

slávenie Svätomartinského trojdnia 10.-12. novembra 2017. 

 

V dňoch 2.-3. decembra sa v Kňazskom seminári v Bratislave 

uskutoční Deň otvorených dverí pre miništrantov. Začiatok je v 

sobotu o 9.00 hod. a koniec v nedeľu približne o 13.00 hod. 

Príspevok je 5€. Cieľom podujatia je povzbudenie chlapcov 

v duchovnom živote a v uvažovaní nad životným povolaním. 

Súčasťou programu je modlitba, šport a intelektuálna formácia 

miništrantov. Udalosť Minfa Dod je predĺžením a pripomienkou 

letných miništrantských táborov Minfa, ktoré sa uskutočňujú 

každý rok pod vedením bohoslovcov Bratislavského seminára. 

Prosíme o oboznámenie miništrantov s touto udalosťou a o ich 

povzbudenie k účasti. Prihlásiť miništrantov je možné na 

https://www.minfa.sk/minfa-dod/dod-2017-prihlasovanie/ 

 

V stredu 8. novembra 2017 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. 

Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina 

na tému Jonatán a Dávid, sila priateľstva (1Sam 20, 1-17), ktoré 

bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 

 

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo 

veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Povolanie 

a spôsob nášho života. Obnova sa uskutoční sobotu 11. novembra 

v priestoroch Teologickej fakulty TU pri Primaciálnom námestí v 

Bratislave so začiatkom o 15:00 hod. 

 

 

https://www.minfa.sk/minfa-dod/dod-2017-prihlasovanie/

