
  
 
 
 

 

Iniciálky: JV – Juraj Vittek,  ML – Marián Lukáč, MČ – Marián Červený 

 

Uvoľnenie opatrení 
Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení 

rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a 
sviatočných bohoslužbách k 30. júnu 2021.  

V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v 
karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným 
chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).  

Naďalej platí dočasná inštrukcia nášho otca arcibiskupa, že totiž pre každého kňaza našej 
arcidiecézy je záväzný spôsob podávania svätého prijímania na ruku.  
 

Liturgický kalendár Úmysly 

Nedeľa 
4. 7. 

14. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 ML Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu s 
rodinou 

9.00 
RTVS 

MČ Za farníkov  

18.00 ML + rodičia a brat, starí rodičia z oboch strán 

Pondelok 
5. 7. 

SV. CYRIL A METOD  
SLOVANSKÝ VIEROZVESTCI 

SLÁVNOSŤ  

7.30 ML  + z rodiny 

18.00 ML + Vladimír, rodičia a súrodenci 

Utorok 
6. 7. 

sv. Mária Goretti, panna 
a mučenica, ľ.spom. 

7.00 ML Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslavu s 
rodinou 

   

Streda 
7. 7. 

sv. Anton Mária Zaccaria, 
kňaz, ľ.spom. 

   

18.00 ML + Viera, manžel a rodičia 

Štvrtok 
8. 7. 

 
   

18.00 ML + Mária (1. výročie) 

Piatok 
9. 7. 

sv. Augustín Zhao Rong, kňaz 
a spoločníci, mučeníci, ľ.spom.  

   

18.00 ML + sestra Marta 

Sobota 
10. 7. 

 
8.00 ML Za uzdravenie syna 

   

Nedeľa 
11. 7. 

15. NEDEĽA 
V CEZROČNOM 

OBDOBÍ 

7.30 ML Za uzdravenie syna 

9.00 ML Za farníkov  

18.00 ML + Lýdia, Vasil a ich syn Rastislav 



Slávnosť sv. Cyrila a Metoda 
Rímskokatolícky farský úrad v Bratislave – Devíne Vás srdečne pozýva spoločne osláviť 

sviatok svätých Cyrila a Metoda dňa 5. júla 2021 o 9.30 v Kostole sv. Kríža v Devíne. 
Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec Benjamín Kosnáč.  
Po svätej omši bude krátke duchovné pásmo spevov a básní a spoločné agapé na Námestí sv. 
Cyrila a Metoda. 

Zapisovanie úmyslov sv. omší 
Po svätej omši cez týždeň je možnosť v sakristii zapisovať úmysly omší na druhý polrok 

2021. Ponúkame aj druhú možnosť – súkromne slúženú sv. omšu na úmysel. Môžete nechať 
milodar na odslúženie sv. omše na konkrétny úmysel. Na tejto omši sa však darca nemá možnosť 
zúčastniť sa, ale je odslúžená súkromne (napríklad počas kňazskej dovolenky a pod.). 

Zmena sv. omší i úradných hodín v priebehu prázdnin 
Od 1. júla bude zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše cez týždeň od pondelka do 

piatku budú len večer o 18.00, v utorok bude len ráno o 7.00 hod. V sobotu bude bývať sv. omša 
o 8.00h (o polhodinu neskôr). V nedeľu budú sväté omše o 7.30, 9.00, 18.00 hod. Svätá omša 
o 10.30 cez prázdniny bývať nebude. Úradné hodiny budú len v pondelok od 16.00 – 17.00 hod. 

Pozvánka na rodinný farský tábor 
Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 18. - 22. augusta 2021 v 

zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na nástenke pred 
kostolom a pri východe z kostola. 


