
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 11. 12.  

18:00 +rodičov z oboch strán – Jozef a Alžbeta, Anna, Alexander 

a bratia František a Alexander 

Utorok 12. 12.   

6:45  + brat, švagriná a bratranci 

 

Streda 13. 12.  Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 

18:00 + rodičia Jozef a Rozália a bratia Tibor a Oto / + rodičia Mária a 

Jozef 

Štvrtok 14. 12. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

18:00 + Samuel a Alexander / + Roberto Koci Grifoni 

 

Piatok  15. 12.   

9:00 

 

18:00 

 

 

+ rodičia Anna a Pavol, synovia Ján a Pavol s rodinami /  

+ rodičia Ján a Štefánia 

Sobota  16. 12.   

6:45 

 

18:00 

+Mária – 1. výročie 

 

+rodičia Mária a Dominik 

Nedeľa 17. 12.   3. adventná nedeľa  

8:00  

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+ manžel Ján, syn Ján, rodičia z oboch strán a súrodenci 

 

za farnosť 

 

Za uzdravenie Simonky Rahlovej 

 

+ manžel Viliam – 2. výročie úmrtia 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

11. 12. 2017 – 17. 12. 2017 

 

• Bohoslužby v týždni – pondelok 18:00, utorok 6:45, streda 

a štvrtok 18:00, piatok o 9:00 a 18:00, sobota 6:45 a 18:00, 

nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:00. 

 

• Spoločná sviatosť zmierenia – Dnes 10.12.2017 prídu poobede 

od 15.00 do našej farnosti kňazi z okolitých farností, aby nám 

sprostredkovali sviatosť zmierenia a my sme sa aj takto mohli 

pripraviť na prichádzajúce sviatky. V kostole budú spovedať 4 

a v Fcentre 4 kňazi. Taktiež spovedáme pred každou sv. omšou 

až do Vianoc, a počas budúcej nedele aj cez sv. omše. 

 

• Zbierka na charitu -  Minulotýždňová jesenná zbierka na 

charitu bola   Pán Boh Vám odplať Vašu štedrosť. 

 

• Začíname spolu advent – Chceme sa naozaj zo srdca 

poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku 

krásnemu začiatku adventu minulú nedeľu. Tiež patrí vďaka 

všetkým vám za pekné spoločné chvíle. Na školu v Guatemale 

sme zatiaľ vyzbierali 1 650 eur. Vďaka vám všetkým, Pán Boh 

nech vás odmení svojím pokojom a radosťou.  

 

• Rorátne sv. omše – Aj v tomto roku počas adventu budeme 

sláviť rorátne sv. omše. Do Vianoc sa na nich stretneme ešte dva 

razy - v utorok a sobotu so začiatkom o 6:45. 

 

• Taizé – V nedeľu 17.12. Vás pozývame k modlitbe a meditácii aj 

prostredníctvom spevov taizé. Začneme sv. omšou o 18:00 

a budeme pokračovať v adorácii po nej. Budúcu nedeľu bude 

teda z dôvodu Taizé adorácia až po sv. omši. 

 



• Adventné podelenie sa – V rámci adventu, teda času prípravy na 

príchod Spasiteľa, vás pozývame pripraviť sa aj cez dávanie 

a delenie sa. Do Vianoc budú vpredu v kostole umiestnené 4 

pokladničky. Môžete do nich prispieť na niektorý z dobročinných 

úmyslov. Môžete podporiť rodinu sv. Vincenta de Paul 

(lazaristov) v ich práci pre chudobných, taktiež pokračujeme 

v našej zbierke na školu v Guatemale, môžete podporiť projekt 

Resoty pre ľudí bez domova alebo misiu v Kazachstane 

v Almaate. Všetko je to o vašej dobrovoľnosti a na vašom 

výbere. Pán Boh zaplať.  

 

• Stretnutia pre mamičky – Od budúceho týždňa budú bývať sv. 

omše aj v piatky o 9.00 a po nich sú všetky mamičky s deťmi 

pozvané do Fcentra na spoločné stretnutie. 

 

• Chorvátska sv. omša – Budúcu nedeľu 17.12.2017 bude ranná 

sv. omša o 8.00 v chorvátskom jazyku. 

 

 

 


