
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok  4. 6.   

19:00 + Eugénia a Jozef Ebringeroví a dcéra Mária /+ Anežka a Rudolf 

Ježkoví a brat František 

Utorok   5. 6. Sv. Bonifác, biskup a mučeník, spomienka   

19:00 Za Božiu pomoc pre rodinu Gašparkových 

 

Streda  6. 6.  

19:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu Márie; za + farára 

Vengera, rodičov a starých rodičov z oboch strán 

Štvrtok   7. 6.  

19:00 +starí rodičia Ján a Mária a rodičia Anna a Štefan a ostatní 

príbuzní a za nenarodené deti 

Piatok   8. 6.  Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 

 9:00 

 

19:00  

 

 

+ manžel Imrich, brat Ján a rodičia z oboch strán 

Sobota  9. 6. Nepoškvrneného srdca Panny Márie, spomienka 

8:00 

 

19:00 

+syn František, syn Milan a manžel Milan Bori, rodičia Angela, 

Ľudovít a Anna, Jozef 

 

 

Nedeľa   10. 6.   10. nedeľa v cezročnom období 

7:30 

 

9:30  

 

11:00  

 

 

19:00  

+ rodičia Šimkovičoví, syn Žigmund, stará mama Terézia 

 

Za farnosť 

 

Na poďakovanie za 90 rokov pre Alojziu a prosba o ďalšiu 

pomoc do ďalších rokov 

 

+ manžel Ferdinand a rodičia Genovéva a Augustín 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

4. 6. 2018 – 10. 6. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až štvrtok19.00, piatok 

9.00 a 19.00, sobota 8.00 a 19.00, nedeľa 7.30, 9.30, 11.00 

a 19.00   

 

• Sväté omše v nedeľu - V nedeľu 10. júna 2018 príde do 

našej farnosti Klbko aj s Otcom Mariánom. Prídu aj na sv. 

omšu o 11.00, preto bude venovaná primárne pre deti, 

bude to tzv. sv. omša za účasti detí. 

 

• Farský deň – Srdečne Vás pozývame na deň našej farnosti 

spojený s Juniálesom. Cieľom tohto dňa je, aby sme spolu 

prežili čas nielen v kostole, ale aj mimo neho - 

v spoločnom rozhovore, pohostení, či zábave. Všetci ste 

vítaní a gazdinky by sme chceli poprosiť o podelenie sa s 

ich kuchárskym či pekárskym umením. Program začína 

o 15.00 hod. Bližšie informácie nájdete na nástenke 

a webovej stránke farnosti. Tí, ktorí sú ochotní pomôcť 

s organizáciou tohto dňa, sú srdečne vítaní na stretnutí 

v Fcentre v pondelok 4. 6. 2018 o 20.00. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Oznamy ABU – Bratislava 

 

 
V stredu 6. júna 2018 o 20.00 hod. bude bratislavský 

arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský viesť v Katedrále sv. 

Martina modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina s 

názvom "Rady mladému Timotejovi" (1Tim 4, 4-16). 


