
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok  18. 6.   

19:00 + starí rodičia Ján a Mária a ich rodičia  

 

Utorok   19. 6.  

19:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu a jej dcéru Zuzanu / 

+Štefan Ondriska, rodičia Sabína a Pavol Ondriska, Mária a Ján 

Bugan 

Streda  20. 6.  

19:00 Za obrátenie a vnútorné uzdravenie manželky Marty, svata 

Fridricha a ostatných v rodine 

Štvrtok   21. 6.  Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka   

19:00 Za duše v očistci a ich vyslobodenie 

 

Piatok   22. 6.  Sv. Jána Fischera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov 

 9:00 

 

19:00  

Za emeritného arcibiskupa Jána – 30 rokov biskupskej vysviacky 

a za diakona Ivana 

+ manžel Gustáv, rodičia Dudekoví a Šouskí 

Sobota  23. 6.  

8:00 

 

19:00 

+ manžel Kazimír a rodičia Agneša a František 

 

 

Nedeľa   24. 6.   Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 

8:00 

 

9:30  

 

11:00  

 

19:00  

+ Pavol a Albína, starí rodičia a teta Katka 

 

Za farnosť 

 

Za Božiu pomoc pre rodinu Borsodyovú a Knapovú 

 

+ rodičia Anna a Ján Čermákoví 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

18. 6. 2018 – 24. 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   

 

• Farský deň – Chceme sa zo srdca poďakovať všetkým, 

ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k spoločnému 

prežitiu nášho farského dňa. Dúfame, že to nebolo iba 

dobre strávené popoludnie, ale aj skúsenosť prežitia 

spoločenstva, aby sme si ozaj boli bližšie.  

 

• Obulus Petrii - Budúcu nedeľu, bude pri sv. omšiach 

zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Pán Boh zaplať za 

Vaše dary. 

 

• Zber šatstva – V sobotu 23. 6. 2018 od 14:00 do 18:00 

bude v priestoroch Fcentra zber šatstva pre ľudí v núdzi. 

Prosíme priniesť na darovanie čisté a zachovalé šatstvo. 

 

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

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

13.5.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oznamy ABU – Bratislava 

 
Komunita Cenacolo Vás všetkých srdečne pozýva 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. 

 

V dňoch od 18. júna až do 29. júla 2018 bude v Katedrále sv. 

Martina prebiehať výstava  veľkoformátových fotografií 

s názvom „Človek a viera“. Slávnostná vernisáž výstavy sa 

začne v pondelok 18. júna 2018 o 18.00 hod. v Katedrále sv. 

Martina. Počas vernisáže bude udelené požehnanie všetkým 

prítomným fotografom. Srdečne pozývame všetkých 

návštevníkov, zvlášť fotografov dokumentujúcich liturgické 

slávenia vo farnostiach, na vernisáž a samotnú výstavu. 

 

Cirkevná Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave-

Lamači prijme učiteľku/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ na 

zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu 

ihneď. Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov 

pedagogickej praxe. Kontakt: msfilipaneriho@gmail.com, 

0905 570 522, 02/57 200 610. 

mailto:msfilipaneriho@gmail.com
tel:0905570522
tel:0257200610

