
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 26.3.  

19:00 + rodičia Jozef, Františka, sestra Daniela a starí rodičia 

Jurčákoví, Martanovičoví a Balážoví / + rodičia Anna a Štefan 

a brat Ivan 

Utorok 27.3.  

19:00 + strýko Jozef Hromádko, rodičia a starí rodičia z oboch strán 

 

Streda 28.3.  

19:00 

 

+ manžel Vladimír, otec František, syn František, Ján a Mária 

Beňoví, Izidor Válek, Anna a Tomáš Ružovičoví 

Štvrtok 29.3. Zelený štvrtok 

17:00 

 

19:00 

 

 

 
+ Terézia, Jozefína, Anna a Stanislav 

Piatok   30.3. Veľký piatok 

9:00 

 

17:00  

Krížová cesta 

 

Obrady Veľkého piatku 

Sobota  31.3. Biela sobota 

8:00 

 

19:30 

Ranné chvály, vystavenie Sviatosti oltárnej 

Nedeľa 1.4.   Veľkonočná nedeľa 

8:00  

 

9:30  

 

11:00 

 

19:00  

+ otec Stanislav, rodičia a starí rodičia z oboch strán 

 

Za farnosť 

 

+ matka a stará matka Mária 

 

+ manžel Jozef Michník 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

26. 3. 2018 – 1. 4. 2018 

 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda o 19.00, 

štvrtok 17.00 a 19.00, piatok o 17.00, sobota o 19.30, 

nedeľa 8.00, 9.30, 11.00, 19.00 

 

• Zmena času – Keďže sme dnes posúvali čas, od tohto 

týždňa sa mení aj čas večerných sv. omší na 19.00. 

Zároveň sa posúva aj čas úradných hodín, ktoré budú 

bývať v pondelok, stredu a piatok od 16.00 do 18.00. 

 

• Sviatosť zmierenia – V nasledujúcom týždni budeme 

spovedať ešte do stredy pred každou sv. omšou. 

 

• Missa chrismatis - Na Zelený štvrtok 29. marca o 9.30 

hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť 

bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spolu 

s diecéznymi a rehoľnými kňazmi Bratislavskej 

arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis), 

počas ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby a pán 

arcibiskup požehná a posvätí oleje používané pri 

vysluhovaní sviatostí.     

 

• Krížová cesta – Na Veľký piatok bude krížová cesta o 9h. 

 

• Adorácia – Sviatosť oltárna bude vystavená v piatok po 

obradoch do 20:00 a v sobotu od 8:00 do večerných 

obradov.  

 



• Požehnanie jedla – Na Bielu sobotu po obradoch a v 

nedeľu pri rannej sv. omši o 8:00 a 9:30 budeme 

požehnávať veľkonočné jedlá.  

 

• Farská ofera - Po sv. omšiach na 1. veľkonočnú nedeľu sa 

koná farská ofera. Pán Boh zaplať a vďaka za Vašu 

podporu. 

 

• Zbierky – V predchádzajúcich dňoch sme mali dve 

zbierky. Prvá bola zbierka Konferencie biskupov 

Slovenska na pomoc utečencom vracajúcim sa do svojich 

domovov. Tá v našej farnosti bola 1940,94€. A tiež sme 

podporovali pútnické miesto našej novej blahoslavenej 

Anky Kolesárovej za veľkonočných barančekov ste 

prispeli vo výške 1032,50€. Pán Boh zaplať za vašu 

ochotu podeliť sa. 

 

 

 

 

 


