
 

 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 5. 3.  

18:00 

 

+Roberto Cocci Grifoni (výročná) 

Utorok 6. 3.   

18:00   

 

Streda 7. 3.  

18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre zaťa Tibora, Eriku a celú ich 

rodinu 

Štvrtok 8. 3.  

18:00 +manžel Henrich, syn Martin Sásikoví 

 

Piatok  9. 3.  

18:00  

 

Sobota  10. 3. 

8:00 

 

18:00 

 

 

+manžel Jozef, syn Jozef a ostatní z rodiny Preisingerovej a 

Juricovej 

Nedeľa 11. 3.  4. pôstna nedeľa /laetare – radostná/ 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+rodičia Alojz a Alžbeta Belešoví, rodičia František a Cecília 

Mesíčkoví a starí rodičia z oboch strán 

Za farnosť 

 

Za živých i mŕtvych členov združenia zázračnej medaily 

 

+starí rodičia Sebastián a Mária 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

5. 3. 2018 – 11. 3. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až piatok o 18:00, sobota 8:00 a 

18:00, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:00. 

 

• Zbierka na charitu –Minulotýždňová jarná zbierka na charitu 

v našej farnosti vyniesla 1253,- eur. Vďaka za vašu ochotu deliť 

sa, Pán nech odmení vašu štedrosť. 

 

• Púť do Sv. zeme – Dnes popoludní odchádzame na púť do 

Svätej zeme a preto vás prosíme o modlitby za nás putujúcich 

a aj my budeme myslieť na týchto miestach na vás. 

 

• Veľkonočné barančeky – V našej farnosti sa 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. 

 

• Taizé - Srdečne vás pozývame na svätú omšu so spevmi 

z Taizé v sobotu 17.3.2018 o 18:00 a adoráciu po svätej omši. 

 

• Spovedanie chorých a starších – Môžete v sakristii nahlasovať 

svojich chorých a starších k veľkonočnej spovedi. 

 

• Chorvátska sv. omša – Budúcu nedeľu 11.3.2018 bude o 8.00 

sv. omša v chorvátskom jazyku. 

 

• Biblické stretnutie – Budúcu sobotu 10.3.2018 bude po sv. omši 

o 9:00 v Fcentre biblické stretnutie. 

 



 

 

 

 


