
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 22. 1.   

18:00 

 

+ matka Paulína Šimeková (1. rok od úmrtia) / + rodičia Vincent 

a Mária, sestra Anna, Rudolf a starí rodičia Margita a Tomáš 

Utorok 23. 1.   

18:00  Za Božiu pomoc a zdravie pre chorých synov, +manžel Adam, 

rodičia a bratia 

Streda 24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

18:00 Na poďakovanie za dožitých 50 rokov Márie a prosba za zdravie 

a dary Ducha Svätého / Na poďakovanie za dožitých 80 rokov 

a prosba o zdravie a Božiu pomoc 

Štvrtok 25. 1. Obrátenie sv. apoštola Pavla, sviatok 

18:00 Za Božiu pomoc a uzdravenie pre Romana / + manžel Jozef a 

rodičia z oboch strán 

Piatok  26. 1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov 

9:00 

 

18:00 

 

 

+ dcéra Andrejka a stará mama 

Sobota  27. 1.  

8:00 

 

18:00 

+ rodičia Justína, Eduard, Františka a Jozef, starí rodičia z oboch 

strán 

+ manžel Anton Hambálek 

Nedeľa 28. 1.  4. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+ Lýdia a jej rodičia  

 

Za farnosť 

 

+ manžel Ivan 

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra, Danielu a Adelu 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

22.1.2018 – 28.1.2018 

 

• 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. 

 

• Burza šatstva – V sobotu 27.1.2018 od 14:00 do 18:00 sa koná 

v priestoroch F-centra burza obnoseného, čistého a použiteľného 

šatstva na darovanie. Tiež je možnosť z darovaného šatstva 

vybrať veci zdarma pre seba, ale aj pre rodiny, ktoré by uvítali 

takúto pomoc. Obzvlášť budeme vďační za darovanie nočných 

košieľ a pyžám,  o ktoré nás prosí zdravotné zariadenie pre 

dlhodobo chorých. 

 

• 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 rodičov prvoprijímajúcich detí – V utorok 6. 2. 

2018 o 19:00 hod. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí 

v Fcentre.  


