
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 27. 11.  

18:00 + Marcela Jordová 

Utorok 28. 11.   

18:00  + rodičia Alexander a Marta Cvečkoví 

Streda 29. 11.  

18:00  

 

Štvrtok 30. 11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok 

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri dožitých 70. 

rokov – rodičia Oľga a Michal 

Piatok  1. 12.   

18:00 + rodičia Ružovičiví, starí rodičia z oboch strán, strýcovia Pavel, 

Štefan, Július a Štefan 

 

Sobota  2. 12.   

8:00 

 

 

18:00 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva / + manžel 

Jozef, syn Jozef, Dcéra Viera, a zaťovia Roman a Karol 

 

+ manžel Ladislav a všetci členovia rodiny Šulákovej, Felixovej, 

a Lenczovej 

 

Nedeľa 3. 12.   1. adventná nedeľa  

8:00  

 

9:30 

 

11:00  

 

 

18:00  

Poďakovanie za dožitých 95. rokov – Júlie Zubkovej 

 

za farnosť 

 

+ manžel Ferdinand Müller 

 

 

+ rodičia Ján a Mária Janbriškinoví, matka Veronika Francová 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

27. 11. 2017 – 3. 12. 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. Prihlásiť sa treba do nedele 10.12.2017 pretože treba 

objednať letenky. Do konca mesiaca december treba zaplatiť 

zálohu 400,00 eur 

 

• Zbierka na charitu -  Budúcu nedeľu, 3. decembra 2017 , bude 

jesenná zbierka na charitu. Na plagáte je informácia na čo všetko 

sa používajú dané dary.  Pán Boh Vám odplať vašu štedrosť. 

 

• 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. 

 

• Začíname spolu advent – Aj tento rok budeme spolu začínať 

advent. Program začína o 15.00 koncertom vokálnej skupiny 

SKLO tu v kostole a potom budeme pokračovať v Fcentre, najprv 

predstavením výstavy VŠVU odbor reštaurátorstvo, tiež si tu 

budete môcť zakúpiť knihy, rôzne drobné výrobky, samozrejme 

aj niečo pod zub. Počas celého dňa môžete prispieť na náš 

spoločný program s farnosťou Maria Hitznig vo Viedni 

v podpore školy na Guatemale, kde sme sa zaviazali ako farnosť 

každý rok prispieť 2 000,- eur.  Chcem vás aj poprosiť o podporu 



nejakým pečivom, koláčikmi, zákuskami, ktoré môžete prinášať 

do Fcentra.  

 

• Prvý piatok a sobota – V nasledujúcom týždni je prvý piatok 

a sobota mesiaca december. Spovedáme pred každou sv. omšou. 

V sobotu začíname o 7.00 pobožnosťou fatimskej soboty a po nej 

bude sv. omša. Zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac december. 

 

• Nedeľná adorácia – Od 1. adventnej nedele, teda od 3. 

decembra, bude bývať nedeľná adorácia pred večernou sv. 

omšou, teda v zimnom čase od 17.00 a ukončená bude 

eucharistickým požehnaním pred sv. omšou o 17.50. 

 

• Spovedanie chorých – V sakristii môžete nahlasovať svojich 

chorých a starších príbuzných k predvianočnej spovedi. 

 

• Novéna  - Od 29.11.2017 do 7.12.2017  sa budeme až po každej 

sv. omši modliť novénu pred sviatkom Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie. 

 

• Príprava k birmovke – Pripomíname birmovancom, že v tomto 

týždni v stredu a piatok začíname so stretkami, každý v čase na 

ktorý sa prihlásil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oznamy ABU BA 

 
Konferencia biskupov Slovenska pripravila na 29. novembra 

popoludní v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ul. v rámci 

cyklu „Nádvorie hľadajúcich“ verejnú diskusiu na tému „Aké je 

miesto náboženských hodnôt vo verejnom živote.“ So vstupnými 

prednáškami o 16.30 hod. vystúpia: Dr. Daniel Kroupa, český 

politik, vysokoškolský pedagóg, autor odborných publikácii, 

filozof a signatár Charty 77 a  prof. František Novosád, 

slovenský filozof a historik, prorektor Bratislavskej 

medzinárodnej školy liberálnych štúdií - BISLA. Po prestávke sa 

uskutoční okrúhly stôl, pri ktorom budú okrem prednášajúcich o 

téme diskutovať aj bývalý minister vnútra Vladimír Palko a 

poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý. Vstup je voľný. 

Všetci ste srdečne pozvaní. 

 

 
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako 

Kirche in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany 

irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v 

dňoch 1. - 4. 12. 2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, 

Larsy Khazmee na Slovensku. Viac na stránke www.acn-

slovensko.org. 

http://www.acn-slovensko.org/
http://www.acn-slovensko.org/

