
 

 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
 

Pondelok 5. 2. Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka 

18:00 

 

Za Božiu pomoc a zdravie pre Jána a Máriu / +Emil a Veronika 

Utorok 6. 2.  Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 

18:00  +farár Ján Wenger a za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu 

Márie 

Streda 7. 2.  

18:00 + starí rodičia Ján a Mária, rodičia Anna a Štefan a ostatní 

príbuzní 

Štvrtok 8. 2.  

18:00 + manžel Viliam Bilik, rodičia z oboch strán a súrodenci 

 

Piatok  9. 2.  

9:00 

 

18:00 

+ Dezider, Dorota a Viktor 

 

+ rodičia Monika, Juraj  a Jozef 

Sobota  10. 2. Sv. Školastiky, panny, spomienka 

8:00 

 

18:00 

+ manželka Lýdia / za Božiu pomoc, uzdravenie ťažko chorého 

syna a za + syna Františka a manžela Milana Bori 

 

 

Nedeľa 11. 2.  6. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

Za Božie požehnanie a poďakovanie za 70 rokov života Márie 

 

Za farnosť 

 

+ otec Milan a starí rodičia z oboch strán 

 

+ otec Gejza 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

5. 2. 2018 – 11. 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. 

 

• Pomazanie chorých – Na budúcu nedeľu 11. 2. 2018 pripadá aj 

spomienka Panny Márie Lurdskej, no keďže je to nedeľa, tak sa 

v tomto roku neslávi. Tento deň je aj svetovým dňom chorých. 

Pri tejto príležitosti počas sv. omše v sobotu 10. 2. 2018 o 8:00 

budeme vysluhovať pre starších a chorých sviatosť pomazania 

chorých. Tí, ktorí chcú túto sviatosť prijať, musia byť na ňu 

pripravení aj prijatím sviatosťou zmierenia. 

 

• Príprava k manželstvu – Od 1. 3. 2018 bude v našej farnosti 

prebiehať príprava k prijatiu sviatosti manželstva, ktorá bude 

spočívať v 10 stretnutiach. Tí, ktorí máte záujem o túto prípravu, 

treba sa prihlásiť do 20. 2. 2018 na fare, stačí aj prostredníctvom 

mailu. Táto príprava nie je len pre tých, ktorí už sú v 

bezprostrednej príprave na sobáš, ale aj pre tých, ktorí možno 

ešte nemajú ani dátum sobáša, no už dnes vedia, že by sa raz 

chceli sobášiť. 

 

• 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.  



 

Oznamy ABU Bratislava 

 

 

 V pondelok 5. februára 2018 o 17.00 hod. bude v Katedrále sv. 

Martina sláviť svätú omšu pán kardinál Gerhard Ludwig Müller, 

emeritný prefekt Kongregácie pre náuku vieru. Svätá omša bude 

v latinskom jazyku, homília bude prekladaná z nemeckého jazyka 

do slovenčiny. Všetci sú srdečne pozvaní. 

 

  

V stredu 7. februára 2018 o 20.00 hod. bude bratislavský 

arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina viesť 

modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Mária 

patrí Pánovi, a preto aj sestrám a bratom“ (Lk 1, 39-58).     

 

  

Slovenská katolícka charita pri príležitosti „Medzinárodného dňa 

modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“ si Vás dovoľuje 

srdečne pozvať na modlitbové stretnutie za obete obchodovania, v 

ktorom sa spojíme s celým svetom za sprievodu spevov z Taizé v 

podaní Chorus Salvatoris. Stretnutie sa uskutoční 8. februára 

(štvrtok), v deň liturgickej spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu, a to v 

kostole Milosrdných bratov na námestí SNP v Bratislave po svätej 

omši o 19:30 hod. 

 


