
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
Pondelok  28. 5.   

19:00 Za Božiu pomoc, požehnanie a šťastné narodenie dieťatka 

 

Utorok   29. 5.   

19:00 Za dar viery, silu a trpezlivosť v chorobe pre otca Štefana / 

+rodičia Vincent a Jozefína Stopkoví, brat Ivan 

Streda  30. 5.  

19:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivetu a jej rodinu 

 

Štvrtok   31. 5.  Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, prikázaný sviatok 

8:00 

 

17:00 

19:00 

Za farnosť 

 

 

Za Božiu pomoc, zdravie a dary Ducha Svätého pre Igora, Máriu 

a Annu 

Piatok   1. 6.  Sv. Justína, mučeníka, spomienka 

 9:00 

 

19:00  

 

 

+ starí rodičia Eva a Jozef  a vnučka Františka 

Sobota  2. 6.  

8:00 

 

19:00 

Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

Na poďakovanie za 90 rokov Eleny a za zomrelého manžela Jána 

a rodičov z oboch strán 

Nedeľa   3. 6.   9. nedeľa v cezročnom období 

7:30 

 

9:30  

 

11:00  

 

19:00  

+ rodičia a starí rodičia z oboch strán a brat Ján 

 

+ rodičia Daniheloví, starí rodičia z oboch strán 

 

Svätá omša nebude 

 

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pri príležitosti 60. 

narodenín pre Františka a Zdenu Zemanových a poďakovanie za 

doterajší život 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

28. 5. 2018 – 3. 6. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda 19.00, vo 

štvrtok o 8.00, 17.00 a 19.00, piatok 9.00 a 19.00, 

sobota 8.00 a 19.00, nedeľa 7.30, 9.30 a 19.00   

 

• Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – Vo štvrtok je 

prikázaný sviatok Božieho tela. Sväté omše budú o 8:00, 

17:00 a 19:00. Pozývame prvoprijímajúce deti najmä na 

sv. omšu o 17:00. 

 

• Sväté omše v nedeľu - V nedeľu 3. júna 2018 sa bude 

konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela 

pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí 

začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej 

procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) 

na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto 

spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v 

Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti. Z toho 

dôvodu v našej farnosti nebude v nedeľu sv. omša o 11.00. 

 

• Prvý piatok a prvá sobota– V nasledujúcom týždni 

máme prvý piatok a prvú sobotu mesiaca jún. Spovedáme 

pred každou sv. omšou. V sobotu začneme o 7:00 

pobožnosťou fatimskej soboty a o 8:00 bude sv. omša. 

 

 

 

 

  

 

 



 

Oznamy ABU – Bratislava 

 
V stredu 30. 5. 2018 bude v aule Benedikta XVI. 

(Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 

Kapitulská 26) prednáška prof. THDr. Ing. Juana Liusa 

Lorda, profesora dogmatickej teológie a antropológie, 

z Navarskej univerzity, na tému „Fenomén povolania, 

povolanie ku kňazstvu“.  


