
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 18. 12.  

18:00 +Štefánia Marková / Za zdravie, Božiu milosť a ochranu Panny 

Márie pri vážnej operácii pre Martu 

Utorok 19. 12.   

18:00  + manžel Jozef, brat Boris, synovec Branko, rodičia z oboch 

strán Michal a Magdaléna, Jozef a Mária / + rodičia Alžbeta 

a Michal, neter Janka, teta Zuzka a Elka a ostatná rodina 

Streda 20. 12.   

18:00 + otec Ladislav / + manžel Ndiko a rodina z Burundy 

 

Štvrtok 21. 12.  

18:00 + Vincent Parišek (10. výročie úmrtia) 

 

Piatok  22. 12.   

9:00 

18:00 

 

+ rodičia Františka a František, Justína a Štefan, a Ivan, Peter, 

Fridrich a Miroslav 

Sobota  23. 12.   

8:00 

 

18:00 

Za živých i zomrelých členov rodín – Dleštíková a Římovská 

 

+ rodičia Ferdinand a Mária Kočišoví 

Nedeľa 24. 12.   4. adventná nedeľa  

8:00  

 

9:30 

 

11:00  

 

16:00  

 

23:00 

 

 

+ syn Emilko, rodičia Vilma a Alexander, otec Leander a ostatní 

príbuzní 

+ matka Mária (nedávno zomrelá) 

 

 

 

Za farnosť 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

18. 12. 2017 – 24. 12. 2017 

 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až štvrtok 18:00, piatok o 9:00 

a 18:00, sobota 8:00 a 18:00, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 16:00, 

23:00. 

 

• Sviatosť zmierenia – Aj budúci týždeň budeme spovedať pred 

každou sv. omšou, ak bude treba aj po nej. Taktiež budeme 

spovedať aj budúcu nedeľu počas doobedňajších svätých omší. 

 

• Štedrý deň – Budúca nedeľa 24.12.2017, je 4. adventnou 

nedeľou, no zároveň večer slávime už Štedrý večer. Doobeda 

budú sväté omše ako bývajú 8:00, 9:30, 11:00. Poobede bude už 

vianočná svätá omša o 16:00 a v noci bude o 23:00. 

 

• 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 – V piatky o 9.00 sú sväté omše pre 

mamičky s deťmi a po nich sú všetky mamičky s deťmi pozvané 

na spoločné stretnutie. 

 

 

 

 


