
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 19. 2.  

18:00 

 

+ rodičia z oboch strán, brat Štefan, švagor Peter a o Božiu 

pomoc pre členov rodiny / + Jozef Gabonay 

Utorok 20. 2.   

18:00  Za Božie požehnanie pre Jána a Ľudmilu / +otec Teodor Sabo 

a jeho rodičia 

 

Streda 21. 2.  

18:00 Za Božie požehnanie pre Jána 

 

Štvrtok 22. 2. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 

18:00 + rodičia Albína a Alojz Stachovičoví a kňaz Ferdinand / Na 

poďakovanie za dar dvadsiatich rokov sviatostného manželstva 

Tomáša a Katky a prosba o Božie požehnanie pre celú ich rodinu 

Piatok  23. 2.  

9:00 

18:00 

+otec Dušan a za odpustenie hriechov v rodine a o Božiu pomoc 

+manžel Štefan, rodičia Hupkoví a Turčinoví, rodičia Ferdinand 

a Terézia Narioví 

Sobota  24. 2. 

8:00 

 

18:00 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Brigitu a 

Reného 

+ rodičia Rudolf a Emília, stará mama Katarína a starý otec 

Milan 

Nedeľa 25. 2.  2. pôstna nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

Za živých z rodiny Mihálikovej a za zomrelých rodičov 

Vladimíra a Máriu Šimekových 

Za farnosť 

 

+Ladislav Akimjak 

 

+ rodičia Mária a Ján, sestra Mária, švagor Ondrej, starí rodičia 

Vilma a Ján, brat Štefan a starí rodičia 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

18. 2. 2018 – 25. 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. 

 

• Zbierka na charitu - Budúcu nedeľu 25. 2. 2018 bude pri 

svätých omšiach jarná zbierka na charitu. Vďaka za vašu ochotu 

deliť sa, Pán nech odmení vašu štedrosť. 

 

• Chorvátska sv. omša – Budúcu nedeľu 25. 2. 2018 bude svätá 

omša o 8:00 v chorvátskom jazyku. 

  

• 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. 

 

• Úradné hodiny – V piatok 23. 2. 2018 a v pondelok 26. 2. 2018 

nebude z technických príčin otvorená kancelária na farskom 

úrade. Vďaka za trpezlivosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oznamy ABU Bratislava 

 
 

Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február 2018 za Deň 

modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, 

v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa 

celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.  

  

Farnosť Báč prosí veriacich o podporu a pomoc. Nadácia VÚB 

vyhlásila súťaž, ktorej sa zúčastňuje deväť organov Slovenskej 

republiky. Medzi nimi je aj historický organ v našom pútnickom 

mieste Báč, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a ako jediný 

súťaží za našu arcidiecézu. Súťaž trvá do 25. februára. Organ, ktorý 

súťaž s najväčším hlasom vyhrá, obdrží 30.000 eur. Svoj hlas 

môžeme odovzdať na stránke: www.nadaciavub.sk 

  

Gymnázium Matky Alexie v Bratislave pozýva na Deň otvorených 

dverí, ktorý sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14,00 hod do 

17,00 hod v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave. V 

školskom roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného 

štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie 

nájdete na www.gma.edupage.org a na facebooku. 
  

http://www.nadaciavub.sk/
https://maps.google.com/?q=Jesensk%C3%A9ho+4/A&entry=gmail&source=g
http://www.gma.edupage.org/

