
 

 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
 

Pondelok 29. 1.   

18:00 

 

+ manžel Andrej, rodičia Ján, Andrej, Mária a Anna 

Utorok 30. 1.   

18:00  Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jozefa / + otec Jozef 

 

Streda 31. 1. Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 

18:00 + manžel Ján Mader a syn Milan Mader / + otec Jozef a brat 

Jozef 

Štvrtok 1. 2.  

18:00 + Štefan / Za zdravie a obrátenie – Lenka a rodina 

 

Piatok  2. 2. Obetovanie Pána (Hromnice), sviatok 

9:00 

 

18:00 

 

 

+ manžel Rudolf, rodičia Kemlágoví a rodičia Polákoví 

Sobota  3. 2. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka 

8:00 

 

18:00 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu 

a Annu 

+ švagriná Helena /+ manžel Pavol, rodičia z oboch strán 

Nedeľa 4. 2.  5. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+ Nadežda Martanovičová a za zdravie a Božie požehnanie pre 

Karola Martanoviča 

Za farnosť 

 

+ Dagmar Maťová 

 

+ Rozália, manžel a rodičia z oboch strán 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

29. 1. 2018 – 4. 2. 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. 

 

• Obetovanie Pána (Hromnice), sv. Blažeja – Na sviatok 

obetovania Pána (Hromnice) budeme pri sv. omšiach požehnávať 

sviece. Na sviatok sv. Blažeja budeme pri rannej sv. omši 

udeľovať požehnanie hrdla. 

 

• Prvý piatok a sobota – V nasledujúcom týždni je prvý piatok 

mesiaca február. Spovedáme pred každou sv. omšou. V sobotu    

3. 2. 2018 začíname o 7:00 pobožnosťou fatimskej soboty. 

 

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

zvyšok ceny, čo je 350,- eur a kto má záujem aj o poistenie, tak 

374,- eur. Sumu môžete uhradiť v hotovosti na fare či v sakristii 

a tú odovzdáme cestovnej kancelárii 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.  


