
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 12. 2.  

18:00 

 

+ manžel Jozef Ružička, jeho rodičia a súrodenci / Za duše 

v očistci a ich vyslobodenie 

Utorok 13. 2.   

18:00  + manželka Marta, sestra Ľudmila a rodičia z oboch strán 

 

Streda 14. 2. Popolcová streda 

8:00 

 

18:00 

+ rodičia Štefan a Alžbeta Hlavatí a starí rodičia z oboch strán 

 

+ Juraj a Monika / Za uzdravenie švagra Pavla 

Štvrtok 15. 2.  

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Petra a + rodičia 

Augustín a Štefánia, Berta a Ján 

Piatok  16. 2.  

9:00 

 

18:00 

Za zdravie a Božiu pomoc pre priateľku Júliu 

 

Za úspešnú operáciu matky Ruženy a jej skoré uzdravenie 

Sobota  17. 2. 

8:00 

 

18:00 

+  matka Anna 

 

+ rodičia Mária a Peter, bratia Gregor, Blažej a Damián a za 

zdravie a Božiu pomoc pre vnučku Elizabeth a vnukov Matúša a 

Šimona 

Nedeľa 18. 2.  1. pôstna nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+ otec Michal, manžel Michal a Miloš 

 

Za farnosť 

 

+ Gabriela, syn Roman, Anna, dcéra Tatiana a syn Štefan 

 

+ Štefan a Anna Kačkovičoví a za zdravie v rodine 

Kačkovičových 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

12. 2. 2018 – 18. 2. 2018 

 

• Bohoslužby v týždni – pondelok, utorok 18:00, streda 8:00 

a 18:00, štvrtok 18:00, piatok 9:00 a 18:00, sobota 8:00 a 18:00, 

nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:00. 

 

• Popolcová streda -V tomto týždni 14. 2. 2018 je popolcová 

streda, začiatok pôstneho obdobia. Budú 2 sväté omše - o 8:00 

a 18:00. Pripomíname, že tento deň je v celej cirkvi dňom 

pokánia a prísneho pôstu. 

 

• 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 – Do 14.2.2018 treba uhradiť zvyšok ceny 

za púť. Sumu môžete uhradiť v hotovosti na fare či v sakristii 

a tú odovzdáme cestovnej kancelárii alebo ju môžete uhradiť 

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 – V sobotu 17. 2. 2018 o 10:00 bude 

stretnutie miništrantov v Fcentre.  

 

 

 



Oznamy ABU Bratislava 

 
 

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy 
zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše 
na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej 
arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský 
arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša 
je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, 
ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.    


