Rozpisy svätých omší
Pondelok 13. 11.
18:00
+ manžel Michal, rodičia / + manžel Ladislav
Utorok 14. 11.
18:00
+ rodina Cíbiková – Ján, Mária, Jozef, Rudolf, Anna a manželka
Mária
Streda 15. 11.
18:00
Za zdravie, Božie požehnanie pre Teréziu, dcéry, syna, nevestu
a ich rodiny / + rodičia Michalíkoví, Adamoví, starí rodičia
a švagriná Klára
Štvrtok 16. 11.
18:00
+ Mária, Július, Martin / + rodičia Mária a Vincent
Piatok 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
18:00
+ Zuzana (1. výročie úmrtia) / + brat Dušan
Sobota 18. 11.
8:00
Na poďakovanie za prežité roky – Evka a Peter a prosba o pomoc
do ďalších rokov a pri výchove syna Petra
Nedeľa 19. 11. 33. nedeľa v cezročnom období
8:00
+ Viktor, Cecília a dcéra Mária
18:00

9:30

za farnosť

11:00

+ Alžbeta a Edita

18:00

+ rodičia Júlia, Ján, Alžbeta a Jozef

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves
13. 11. 2017 – 19. 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.
• 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. Potrebné údaje: meno a
priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska, číslo cestovného pasu,
dátum, kedy bol vydaný a dokedy je platný (aspoň pol roka po
návrate - údaje potrebné pre vstup do Jordánska), mobilný
kontakt.
• Brigáda – Chceli by sme Vás ešte poprosiť o pomoc s naložením
pokoseného odpadu z dolnej časti záhrady do kontajnerov
v sobotu 18.11.2017 od 9.00. Ak máte možnosť a ochotu,
potrebné sú aj hrable, vidly a fúriky.
• Modlitby matiek - Milé mamy a duchovné mamy, pozývame
vás na stretnutie hnutia Modlitby matiek, ktoré sa uskutoční v
pondelok 13.11.2017 po večernej sv. omši v kostole. Radi by sme
vám povedali, ako naše hnutie vzniklo, aké požehnanie prináša
do našich rodín a ako sa modlíme. Tešíme sa na vás. Mamy z
hnutia MM.
• Svätomartinská zbierka - Dnes, 12. novembra 2017, sa pri
všetkých sv. omšiach bude konať tradičná dobročinná
Svätomartinská zbierka. Jej účelom v tomto roku je poskytnutie
podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich
domovov.

• Futbalový turnaj – Srdečne Vás 2.12.2017 pozývame na farský
futbalový turnaj. Presné pokyny kde a dokedy sa treba nahlásiť
nájdete na nástenkách aj na farskej stránke.
• Chorvátska sv. omša – Budúcu nedeľu 19.11.2017 bude sv.
omša o 11.00 v chorvátskom jazyku. Sv. omšu bude doprevádzať
zbor Rosica, ktorý slávi svoje 30. výročie a hostia z Chorvátska.
• Týždeň pre a za mladých - Nasledujúci týždeň (12.-19.
novembra) je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pozývame mladých
na celodiecézne podujatia (evanjelizačný program Godzone v
piatok 17. novembra od 18:00 v bratislavskej Hant Aréne). Pri
tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku
mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak
malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá
sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor
každého mladého človeka. My sa na tému pripravovanej synody
a tiež zostaveného dotazníka budeme s mladými rozprávať
v stredu po sv. omši na fare. Všetkých mladých srdečne
pozývame.

Oznamy ABU BA
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 piatok 17. novembra 2017 sa o 9.00 hod. bude konať v Hoteli
Klar v Liptovskom Mikuláši druhý ročník konferencie Etické a
morálne aspekty povolania farmaceuta. Konferencia ponúka
priestor pre odbornú formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky,
etiky a morálky
Dnes, v nedeľu 12. novembra 2017 sa o 15.00 hod. uskutoční
v Katedrále koncert Katedrálneho zboru sv. Martina. Všetkých
srdečne pozývame.

