
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok  25. 6.   

19:00 + otec Pavol / + Stanislav Ružovič, Emília a Elena Fratričová, 

Pavlína Benčová, Pavlína a Štefan Preisingeroví 

Utorok   26. 6.   

19:00 Na poďakovanie z príležitosti životného jubilea Kataríny 

a Elišky a za Božie požehnanie pre celú ich rodinu 

Streda  27. 6.  

19:00 + bratia Ladislav a Pavol / za zdravie, Božiu pomoc a dary 

Ducha Svätého pre Máriu a Annu 

Štvrtok   28. 6. sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka 

19:00 + Štefan, Štefánia, Helena a Albert / + Stanislav Ružovič, Emília 

a Elena Fratričová, Pavlína Benčová, Pavlína a Štefan 

Preisingeroví 

Piatok   29. 6. sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok  

 8:00 

 

17:00 

 

19:00  

Za farnosť 

 

Za deti a mládež farnosti a na poďakovanie na konci šk. roka 

 
+ rodičia Mária a Peter, bratia Gregor, Blažej a Damián 

Sobota  30. 6.  

8:00 

 

19:00 

+ Stanislav Ružovič, Emília a Elena Fratričová, Pavlína 

Benčová, Pavlína a Štefan Preisingeroví 

+ manžel František a rodičia z oboch strán 

 

Nedeľa   1. 7.   13. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30  

 

11:00  

 

19:00  

Za Božiu pomoc pre dcéru Soňu 

 

Za farnosť 

 

+ Marta Priščaková 

 

+ rodina Kostelková 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

25. 6. 2018 – 1. 7. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až štvrtok 19.00, piatok 

8.00, 17.00 a 19.00, sobota 8.00 a 19.00, nedeľa 8.00, 

9.30, 11.00 a 19.00   

 

• Prikázaný sviatok – V piatok 29. 6. je prikázaný sviatok 

apoštolov Petra a Pavla. Budú tri sväté omše – o 8.00, 

17.00 a 19.00. Svätá omša o 17.00 je na poďakovanie pri 

príležitosti konca školského roka.  

 

• Fotografie 1. sväté prijímanie – V sakristii nájdete 

albumy fotografií zo všetkých 1. svätých prijímaní.  

 

• Stretnutie miništrantov – Budúcu sobotu 30. 6. bude 

o 10 hod. stretko miništrantov v Fcentre.  

 

• Úmysly sv. omší – V nasledujúcom týždni môžete 

zahlasovať v sakristii úmysly sv. omší na mesiac júl. 

 

• Obulus Petrii – Dnes je pri sv. omšiach zbierka na 

dobročinné diela Sv. Otca. Pán Boh zaplať za Vaše dary. 

 

• Stretnutie mamičiek – V piatok 29. 6. bude pravidelné 

stretnutie mamičiek s deťmi o 10.00 na fare. 

 

 

 

 

 

 



Oznamy ABU – Bratislava 

 

 
V nedeľu 1. júla 2018 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri 

starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej duchovné podujatie s 

názvom Cyrilo-metodská ratolesť, ktoré začne o 15.00 hod. 

modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude 

svätou omšou so začiatkom o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať 

bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.  

 

Spoločenstvo modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na 

spoločné modlitby do uršulínskeho kostola Loretánskej Panny 

Márie v dňoch od piatka 29.6. do nedele 1.7.2018. 

 
Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých 

dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení 

nedeľných svätých omší na týchto miestach. Viac informácii nájdete 

na stránke www.dokostola.sk 

 

V sobotu 1. 9. sa v Košiciach uskutoční významná udalosť 

blahorečenia Anky Kolesárovej. Oficiálny oznam a pozvanie pôjde 

do farností neskôr. Dávame však do pozornosti kňazom, že pre 

jednotlivcov alebo malé skupiny mladých, ktorí by sa chceli 

zúčastniť tejto slávnosti, ponúkame možnosť pridať sa do väčšej 

skupiny mladých z Bratislavy. Prihlásiť sa treba do 10. júla na fare.   

http://www.dokostola.sk/

