
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok  11. 6.  Sv. Barnabáš, apoštola, spomienka 

19:00 + rodičia Valéria a Alojz, Ida a Michal a starí rodičia z oboch 

strán / +manžel a otec Miroslav 

Utorok   12. 6.  

19:00 + brat Dušan, priateľky Mária, Zuzana a Elena / Na poďakovanie 

za dožitých 70rokov 

Streda  13. 6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

19:00 + brat Anton /+ rodičia Jozef, Emília a ich rodičia 

 

Štvrtok   14. 6.   

19:00 Za krstného syna Juraja – za jeho vieru a návrat do Otcovho 

domu a dobrú manželku 

Piatok   15. 6.   

 9:00 

 

19:00  

+ Pavol Nagy a babička Anna Gombárová 

 

+ rodičia Viktória a Michal, bratia Štefan a Anton, švagrovia Ján 

a Martin a manžel Ján 

Sobota  16. 6.  

8:00 

 

19:00 

+ Kamila, Dezider a Milan 

 

+ manžel Jozef, rodičia Brigita a Florián a švagriná Mária a 

Brigita 

Nedeľa   17. 6.   11. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30  

 

11:00  

 

19:00  

+ starí rodičia Jozef a Katarína a ich rodičia 

 

Za farnosť 

 

+ otec Július, brat Martin a krstná matka Mária 

 

Poďakovanie za dožitých 80 rokov a prosba o Božiu pomoc do 

ďalších rokov 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

11. 6. 2018 – 17. 6. 2018 

• 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 

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.  

 

• Fotky z prvého sv. prijímania – V sakristii kostola si 

môžete objednať fotky z 1. sv. prijímania, ktoré bolo 

13.5.2018. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Oznamy ABU – Bratislava 

 

 

Milí veriaci, Slovenská katolícka charita spolu s 

Bratislavskou arcidiecéznou charitou Vás srdečne 

pozývajú upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných 

ľudí a spôsoby pomoci, ktoré im tieto organizácie 

poskytujú. Od dnes (10. 6. 2018) do 16. 6. 2018 

prebieha Národný týždeň charity. Počas tohto týždňa sa 

môžete stretnúť s pracovníkmi Charity, porozprávať sa 

a spoznať projekty a aktivity, ktorým sa katolícka 

charita venuje. V Bratislave bude možnosť dialógu v 

pondelok a utorok na Primaciálnom námestí a v piatok 

a sobotu na Hviezdoslavovom námestí (10:30 – 18:00). 

Viac informácií nájdete na stránke www.charita.sk. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozývajú na 

deň otvorených dverí. Dňa 23.6. o 14:00 v 

Komunitnom dome na Včelárskej paseke blízko 

Kráľovej pri Senci sa otvárajú dvere pre priateľov a 

rodičov Komunity Cenacolo. Čaká Vás bohatý program 

plný modlitby, ktorej hlavným bodom bude svätá omša 

s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. 

Okrem toho bude program sprevádzaný tancom, 

spevom a biblickým predstavením, ktoré si pre Vás 

pripravili chlapci z komunitného domu. 

http://www.charita.sk/

