
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 15.1.   

18:00 

 

+ Anna, Pavol, Anna, Jozef, Andrej, Ján, Mária, Jozef, Ján 

a Zdenka / Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Vladimíra 

s rodinou a dcéru Miroslavu s rodinou 

Utorok 16. 1.   

18:00  + Margita, Alojz a Terézia / +Martin, Jozef a Rafael a za zdravie 

pre Vierku a Jožka 

Streda 17. 1.  Sv. Antona, opáta, spomienka 

18:00 Za Božiu pomoc pre Kristínu a Miroslava / + rodičia Jozef 

a Mária, Ján a Emília 

Štvrtok 18. 1. 

18:00 + manžel Pavol, brat Ján a rodičia z oboch strán / + rodičia 

Jozefína a Jaroslav Tichí a za zdravie synov Petra a Pavla 

Piatok  19. 1. 

9:00 

 

18:00 

 

 

+ manžel Zdenko Síth, jeho rodičia Jozef a Margita, rodičia 

Tomáš, Karolína a Pavlína Kralovičoví / + otec Ľudovít 

Sobota  20. 1.  

8:00 

 

18:00 

+ brat Štefan, rodičia Štefan a Ľudmila 

 

Na poďakovanie za deti Patrika, Sebastiána a prosba o zdravie, 

Božiu pomoc a ochranu Panny Márie 

Nedeľa 21. 1.  3. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+ rodičia Ľudovít, Mária, brat Milan a Marcela 

 

Za farnosť 

 

+ Andrej Tusinovschi 

 

+ Marta, Vojtech a Mária 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

15.1.2018 – 21.1.2018 

 

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

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

 

• Stretnutie s misionárkou z Kazachstanu – Pozývame vás dnes 

14. 1. 2018 o 16.00 do Fcentra na stretnutie so sestričkou, ktorá 

pôsobí ako misionárka v Kazachstane, kde nám priblíži túto 

svoju misiu. Zároveň jej pri tejto príležitosti odovzdáme finančný 

dar, ktorý sme vyzbierali počas nášho adventného delenia sa.  

 

• Biblické stretnutia - Už dávnejšie a opakovane sa objavovala 

túžba ľudí, aby sme v našej farnosti mali viac možností hlbšie 

poznávať Sväté písmo. Týka sa to ľudí, ktorí túžia štúdiom 

Svätého písma prehlbovať svoj osobný vzťah k Pánu Ježišovi. 

Predpokladáme, že od februára by sme mohli  začať so 

stretávaním. Je viac otvorených otázok, najmä: kedy sa stretávať 

a kde. Tieto otázky by sme chceli spoločne riešiť v sobotu 27. 

januára po rannej svätej omši, v kostole.  Kto máte záujem, ste 

srdečne pozvaní. Materiál na tematické štúdium Svätého písma je  

odsúhlasený a bude vám k dispozícii.  

 

• Púť do Svätej zeme – Po zálohe 400,- eur treba doplatiť ešte 

zvyšok ceny, čo je 350,- eur a kto chce aj poistenie tak 374,- eur. 

Sumu môžete uhradiť v hotovosti na fare, či v sakristii a tú 

odovzdáme do cestovnej kancelárie, alebo prevodom na účet. 

Čísla účtov aj s variabilným symbolom vám dáme na fare, alebo 

v sakristii. S otázkami k púti sa spokojne kedykoľvek obráťte na 

pána farára. 

 

• Stretnutie miništrantov – Najbližšie stretko miništrantov bude 

v sobotu 20. 1. 2018 o 10.00 v Fcentre. 

 



• Národné stretnutie mládeže P18 - Vo štvrtok 18. januára sa 

začína registrácia na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa 

bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Pozývame všetkých 

mladých prihlásiť sa čím skôr za výhodných podmienok 

(registrácia v prvý deň 18. januára je za 18 €, potom sa zvýši). 

Viac informácií o celom podujatí aj o Odvážnom roku je na 

stránke narodnestretnutiemladeze.sk. 

 

http://narodnestretnutiemladeze.sk/

