
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 20. 11.  

18:00 + rodičia Martina a Eduard Musiloví a rodičia Katarína a Štefan 

Besedoví 

 

Utorok 21. 11.  Obetovanie Panny Márie, spomienka 

18:00  + Alžbeta 

 

Streda 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 

18:00 + Igor, Rostislav a celá rodina 

Štvrtok 23. 11.  

18:00 + manželka Štefánia a zosnulí z oboch strán/+ matka Klementína 

 

Piatok  24. 11.  Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov 

mučeníkov, spomienka 

18:00 + Jozef, Alojzia, Anna, Klára, Mária, Emília a Norbert 

 

Sobota  25. 11.   

8:00 

 

 

18:00 

+ rodičia Emília a Augustín, rodičia Helena a Karol 

Martanovičoví 

 

Za Božiu milosť, milosrdenstvo, vieru, lásku, zdravie a ochranu 

Božej Matky a anjela strážneho pre krstného syna Jána – 

z príležitosti narodenín 

Nedeľa 26. 11.   34. nedeľa v cezročnom období,  KRISTA KRÁĽA 

8:00  

 

9:30 

11:00  

 

 

18:00  

+ rodičia Vincent a Emília a priateľka Mária Jediná 

 

za farnosť 

+ manželka Marta Donáthová, rodičia Ján a Etela Donáthoví 

a rodičia František a Katarína Kronaeroví 

 

+ prarodičia Terézia a Leopold Blažoví 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

20. 11. 2017 – 26. 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 – Chcel by som sa zo srdca poďakovať všetkým, čo 

včera prišli pomôcť s naložením pokoseného odpadu z dolnej 

časti záhrady do kontajnerov. Srdečná vďaka, Pán Boh zaplať. 

 

• Svätomartinská zbierka -  Minulú nedeľu, 12. novembra 2017, 

bola tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom v 

tomto roku je poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom 

vracajúcim sa do svojich domovov. V našej farnosti sme 

vyzbierali 1 609,44 eur. Pán Boh Vám odplať vašu štedrosť. 

 

• Príprava na advent – V piatok 24.11.2017 bude mať večernú 

sv. omšu a po nej duchovnú obnovu (prednášku) P. Emil 

Hofman, CM. 

 

• 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 koncertom tu v kostole a potom programom v Fcentre, 

v prvú adventnú nedeľu 3.12.2017. Bližšie informácie budú 

vyhlásené budúci týždeň a taktiež budú zverejnené na 

internetovej stránke farnosti a nástenke. 

 

• Jasličková pobožnosť – Aj tento rok pre vás pripravujú rodičia 

s deťmi  jasličkovú pobožnosť. Milé deti, budeme radi, keď sa 

pridáte aj vy k nám a nezakopete svoje talenty. Prvý nácvik bude 

v sobotu 25.11.2017 o 16.00 v Fcentre. 

 

 

 


