
 

 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 26. 2.  

18:00 

 

Za Božiu pomoc pre Veroniku, Ľudmilu, Michala, Petru 

a Barborku / + Mária Oslovičová 

Utorok 27. 2.   

18:00  + starí rodičia Jozef a Eva / + matka Anna 

 

Streda 28. 2.  

18:00 +Jozef Rajkovič, rodičia a starí rodičia z oboch strán 

 

Štvrtok 1. 3.  

18:00 + dcéra Andrejka / + Alojz, Vilma a Vladimír Schmidt, Ján, 

Anna a Daniela Kordošoví 

Piatok  2. 3.  

9:00 

 

18:00 

 

 

+ rodičia Milan, Štefan a Anna a ich rodičia 

Sobota  3. 3. 

8:00 

 

18:00 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

+ otec Dušan a za odpustenie hriechov celej rodiny a za Božiu 

pomoc 

Nedeľa 4. 3.  3. pôstna nedeľa 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

 

 

Za farnosť 

 

+ Jozef, Juliana a syn Jozef, Rudolf a Anna 

 

+ syn Peťko 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

26. 2. 2018 – 4. 3. 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 – Dnes je pri svätých omšiach jarná zbierka 

na charitu. Vďaka za vašu ochotu deliť sa, Pán nech odmení vašu 

štedrosť. 

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

prebiehať príprava k prijatiu sviatosti manželstva, ktorá bude 

spočívať v 10 stretnutiach. Tí, ktorí ste sa prihlásili, prvé 

stretnutie bude vo štvrtok 1. 3. 2018 o 19:00 v Fcentre. 

• Úradné hodiny – V pondelok 26. 2. 2018 nebude z technických 

príčin otvorená kancelária na farskom úrade. Vďaka za 

trpezlivosť. 

• Prvý piatok a sobota – V nasledujúcom týždni máme prvý 

piatok a sobotu mesiaca marec. Spovedáme pred každou svätou 

omšou, počas týždňa môžete nahlasovať úmysly sv. omší na 

marec a v sobotu o 7:00 začíname pobožnosťou fatimskej soboty. 

• Púť do Sv. zeme – Pre tých, čo sa prihlásili na púť do Sv. zeme 

a nedostali ešte pokyny, môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii. 

V pondelok 26. 2. po sv. omši pre tých, čo máte ešte nejaké 

otázky k našej púti, bude krátke organizačné stretnutie. 

• Veľkonočné barančeky – Počas týždňa sa v našej farnosti 

zastavil pán farár s pánom kaplánom z farnosti Pavlovce nad 

Uhom, pod ktorú spadá aj dedinka Vysoká pod Uhom, ktorú 

možno poznáte zo spojenia s našou možno ďalšou blahoslavenou 

Ankou Kolesárovou, kde budujú pútnicky dom. Priniesli nám 

týchto pečených veľkonočných barančekov s prosbou o podporu. 

Odporúčaný milodar za barančeka je 10 eur. K barančekom je 

priložený aj informačný leták. 

 

 

 

 

 


