
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok  9.4. Zvestovanie Pána, slávnosť 

19:00 + syn Jozef a Mária / + otec Štefan 

 

Utorok   10.4.  

19:00 + rodičia Viktor a Rozália a ostatná rodina / + Pavol Nagy, 

rodičia Alžbeta a Štefan Petrišinví 

Streda  11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka  

19:00 + otec Tibor / Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Martina 
 

Štvrtok   12.4.  

19:00 + Júlia a Anton Brutenič / + manžel Ján, rodičia Emília a Alojz 

Kaiseroví, Katarína a Jozef Polákoví, brat Jozef a sestra Antónia 

 

Piatok   13.4.  

 9:00 

 

19:00  

 

 

+ manžel Eduard, rodičia Schrekoví a Mikletičoví 

Sobota  14.4.  

8:00 

 

19:00 

 

 

+ rodičia Katarína a Ján Záhradníčkoví, starí rodičia Alžbeta 

a Štefan Ebringeroví 

Nedeľa   15.4.   3. veľkonočná nedeľa  

8:00  

 

 

9:30  

 

11:00  

 

19:00  

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre matky v požehnanom stave 

a ich deti, ktoré očakávajú 

 

Za farnosť 

 

+manžel Rudolf, rodičia a starí rodičia Stejskaloví 

 

Na poďakovanie z príležitosti životného jubilea k 50. Tomáša 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

9. 4. 2017 – 15. 4. 2017 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až štvrtok 19.00, piatok 

9.00 a 19.00, sobota 8.00 a 19.00, nedeľa 8.00, 9.30, 

11.00, 19.00   

 

• Nedeľa Božieho milosrdenstva – Dnešnú nedeľu 8.4. vás 

pozývame na spoločnú adoráciu a modlitbu korunky 

Božieho milosrdenstva o 15.00 v kostole.  

 

• Farská ofera, Boží hrob – Pri farskej ofere minulú 

nedeľu sa vyzbieralo 1639,70 eur, a pri Božom hrobe 

794,50 eur. Pán Boh zaplať a vďaka za vašu podporu. 

 

• Chorvátska svätá omša – Budúcu nedeľu bude sv. omša 

o 8.00 v chorvátskom jazyku. 

 

• Denný farský tábor - Pozývame všetky deti vo veku 5 – 

15 rokov na denný farský tábor, ktorý sa tento rok 

uskutoční od 13. – 17. 8. 2018. Prihlasovanie detí je 

možné od dnes. Všetky informácie nájdete na farskej 

webovej stránke a na letáčiku na nástenke tu v kostole. 

 

• Pre klbko - Deti a mladí do 18 rokov pozývame zapojiť sa 

do výtvarnej súťaže Televízie LUX s názvom Pre Klbko. 

Témou 5. ročníka súťaže je "Pracujem pre TV LUX". Deti 

môžu ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť 

zamestnanie, ktoré by chceli v televízii robiť. Práce treba 

zaslať poštou do piatka 13. 4. (Alebo ich môžete priniesť 

budúcu nedeľu 15. 4. sem do kostola.) Všetky informácie 

o súťaži nájdete na stránke preklbko.tvlux.sk  

 

http://preklbko.tvlux.sk/


 

Oznamy ABU Bratislava 

 

1. V prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 sa na pútnickom 

mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte 

uskutoční púť. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v 

slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať 

otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši 

bude prostredníctvom prezentácie predstavené pútnické 

miesto. 

Arcidiecéza a Farnosť Báč pozývajú všetkých putovať do 

tejto mariánskej svätyne. 

  

2. V sobotu 5. mája 2018 sa bude konať 14. Rozhlasová púť 

Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva 

v Krakove.  

  

3. V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte 

mužov do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v 

Šaštíne.   

  

4. Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 1. – 6. júla 

2018 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov 

a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto 

špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. 

gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno 

nájsť na webových stránkach: 

https://www.facebook.com/KHKURK alebo 

https://khkurk.wixsite.com/katedra.  

 

https://www.facebook.com/KHKURK
https://khkurk.wixsite.com/katedra

