
 

 

 

 

 
 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 19. 3. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť 

18:00 

 

+ rodičia Štefánia a Jozef a švagor Marián / + krstný otec Jozef 

Utorok 20. 3.   

18:00  

 

+ kňaz Eduard 

Streda 21. 3.  

18:00 

 

+ rodičia Mária a Rudolf a Anna 

Štvrtok 22. 3.  

18:00 

 

+ Peter Válek, brat Ivan a švagriná Terézia 

Piatok  23. 3.  

9:00 

 

18:00 

+ Ján a Albína a ich súrodenci 

 

 

Sobota  24. 3. 

8:00 

 

18:00 

 

+ manžel Milan, rodina Dubnická, Lovasová a Dvoráková 

 

+ krstní rodičia František a Alžbeta 

Nedeľa 25. 3.  Kvetná nedeľa  

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:00  

+ rodičia Oľga a Valdemar a starí rodičia z oboch strán 

 

Za farnosť 

 

+ rodičia z oboch strán – Terézia a Ján, Anna a Ján 

 

Na úmysel za zdravie a Božie požehnanie – 88 rokov pre Irenu 

a dcéru Viktóriu 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

19. 3. 2018 – 25. 3. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až štvrtok o 18:00, piatok 9:00 

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

 

• Spovedanie chorých a starších – Môžete v sakristii nahlasovať 

svojich chorých a starších k veľkonočnej spovedi. 

 

• Spoločná sviatosť zmierenia – Spoločná sviatosť zmierenia, 

príprava na Veľkonočné sviatky, kedy k nám prichádzajú viacerí 

kňazi z okolitých farností  bude dnes 18. 3. 2018 od 15:00 

do 17:30 v kostole a v Fcentre. 

 

• Zbierka KBS – Dnes 18. marca 2018 sa bude z rozhodnutia 

Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na 

pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. 

Viac informácií je na výveske.  

 

• Zmena času – Budúci týždeň v noci z 24. na 25.marca sa mení 

čas. O 2:00 h stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 

letného času.  

 

• Kvetná nedeľa – Nedeľa budúceho týždňa sa nazýva aj Kvetnou 

nedeľou. Začíname Veľký týždeň. Pripomíname si Ježišov 

slávnostný vstup do Jeruzalema. Tento vstup si budeme 

pripomínať pri každej svätej omši budúcu nedeľu.  

 

• Deň počatého života - Občianske združenie Fórum života 

organizuje 18. ročník kampane „25. marec - Deň počatého 

dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a šíri úctu k životu už od 

počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom 

každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne 

nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete 

na stránke www.25marec.sk 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.25marec.sk%2F&h=ATMuH7-cCdOj3KlqrXEM-4GfJTMYERKUGEnm00p90Tx6bS9Vfq6YJUvYFlhjFgndQ9avPeb8N5p7etzrWMaWZTO0iB1THjkhe0MOo3n_K0QR00ayklM7


Oznamy ABU 

 
V piatok 23. marca 2018 sa bude od 12.00 do 14.00 hod. 
konať v refektári kláštora Milosrdných bratov 
v Bratislave dobročinné pôstne podujatie s názvom „Pôstna 
polievka“. 
Toho roku si pripomíname 30. výročie Sviečkovej 
manifestácie. Pri tejto príležitosti sa budú konať viaceré 
podujatia. V piatok (23.marca) bude o 19.00 hod. sv. omša 
u Kapucínov a po nej sviečkový sprievod k pamätníku na 
Námestí Eugena Suchoňa. V sobotu o 15.30 hod. bude na 
Hviezdoslavovom námestí rekonštrukcia tejto historickej 
udalosti s dobovými autami a uniformami. V nedeľu o 10.30 
hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský 
sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V nedeľu popoludní 
sa o 15.00 hod. na Rybnom námestí uskutoční modlitbové 
zhromaždenie Združenia Máriina doba a o 18.00 hod. bude 
spomienkové stretnutie pri pamätníku Sviečkovej 
manifestácie v Bratislave. Bližšie informácie sú na 
www.svieckovamanifestacia.sk. 

Vo štvrtok 22. marca o 12.00 hod. bude v Aule Benedikta XVI. 
prednáška s názvom „Prečo Židia nejedia nič kysnuté počas 
Pesachu?“ Tému priblíži rabín Michail Kapustin magister z 
hebrejčiny a židovských vied z Leo Baeck College v Londýne, 
ktorý od roku 2014 pôsobí v Bratislave. 
V stredu 21. marca o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom 
námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú 
spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa 
počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. 
Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského 
života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach 
spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú 
Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a 
rodinnú politiku. 
 

 

http://www.svieckovamanifestacia.sk/

