
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok  23.4. sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka  

19:00 + manželia Ján, Mária a zať Pavol 

 

Utorok   24.4.  

19:00 Za Božiu pomoc pri ťažkej operácii našej sestry Heleny a za jej 

skoré uzdravenie / na poďakovanie za Božiu pomoc celej rodine 

a za dožitie životného jubilea 

Streda  25.4. Sv. Marka, evanjelistu, sviatok 

19:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre kňaza Andreja 

 

Štvrtok   26.4.  

19:00 + manžel Ján, dcéra Ľubka / za krstnú dcéru Barboru 

 

Piatok   27.4.  

 9:00 

 

19:00  

 

 

+ rodičia Alexander a Terézia a sestra Terézia 

Sobota  28.4.  

8:00 

 

19:00 

+ manželia Alica a Jozef Lukáčoví a Rudolf Radocha 

 

+ rodičia Thea a Emil Frankoví, Mária a Jozef Vlčekoví a Eva 

a Ján Vašicoví 

Nedeľa   29.4.   5. veľkonočná nedeľa  

8:00  

 

9:30  

 

11:00  

 

19:00  

 

Na poďakovanie za dožitých 80 rokov Terézie a za zomrelých 

rodičov Máriu a Ota 

Za farnosť 

 

+ manžel Ján Dinga a rodičia Dingoví a Titkoví 

 

+ manžel Štefan Krajčír a rodičia 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

23. 4. 2017 – 29. 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 Dobrého pastiera – Dnes je Nedeľa Dobrého 

pastiera, čas kedy sa modlíme za duchovné povolania 

a povolaných k zasvätenému či kňazskému životu, k čomu 

nás tento rok pred synodou o mladých osobitne pozýva aj 

Sv. Otec František. Po sv. omšiach bude zbierka na 

seminár. 

 

• 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. 

 

• Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Dňa 24.4. - v 

utorok - o 19.00 hod. sa v F-Centre uskutoční stretnutie 

rodičov prvoprijímajúcich detí. Srdečne pozývame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oznamy ABU Bratislava 

 
V našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz 

lektorov na RKCMBF UK. Kurz je prospešnou ponukou pre 

čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto 

službu. Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na 

adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- 

Eur. 

 

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský 

akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude 

prebiehať od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v 

divadle Malá scéna na Dostojevského rade v Bratislave.  V 

priebehu týždňa vystúpia okrem iného kardinál Raymond 

Leo Burke a bývalý taliansky minister Rocco Buttiglione. 

Podrobný program celého festivalu možno nájsť na 

internetovej stránke www.bhd.sk.  

 

Kolégium Antona Neuwirtha prijíma prihlášky do ďalšieho 

akademického roka. Štúdium v Kolégiu je pre všetkých 

vysokoškolákov, ktorí sa chcú naučiť kriticky rozmýšľať, 

poznať svoju vieru a získať priateľov na celý život. 

Prihlasovanie sa uzatvára 1. mája. Viac informácií je 

na www.kolegium.org alebo vzadu na výveske. 
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