
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok  9. 7.   

19:00 + manžel František Polák 

 

Utorok   10. 7.   

19:00 + rodičia Ján a Antónia, brat Štefan a starí rodičia z oboch strán 

 

Streda  11. 7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok 

19:00 + manželka Viera, rodičia Emília a Ján, Anna a Ján / + Helena, 

Leopold a Miroslav 

 

Štvrtok   12. 7.  

19:00 + rodičia František a Jozefína a brat Dušan 

 

Piatok   13. 7.  

19:00  

 

+ rodičia Viktor a Rozália a ostatní príbuzní 

Sobota  14. 7.  

8:00 

 

+ Martin Jusko 

Nedeľa  15. 7.   15. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

10:30  

 

19:00  

+ rodina Havlová, rodina Heroldová a manžel Ján a ostatní 

príbuzní 

+ otec Milan a starí rodičia z oboch strán 

 

Za farnosť 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

9. 7. 2018 – 15. 7. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až piatok 19.00, 

sobota 8.00, nedeľa 8.00, 10.30  a 19.00   

 

• Sv. omša v chorvátskom jazyku – Budúcu nedeľu 15. 7. 

2018, bude sv. omša o 8.00 v chorvátskom jazyku. 

 

• Fotografie 1. sväté prijímanie – V sakristii nájdete 

albumy fotografií zo všetkých 1. svätých prijímaní. Zo sv. 

prijímania z 13. 5. už sú v sakristii aj fotografie.  

 

• Letný režim – Počas letných prázdnin budú sv. omše 

v týždni o 19.00, v sobotu o 8.00 a v nedeľu o 8.00, 10.30 

a 19.00. V lete budú upravené aj úradné hodiny – 

v pondelok a stredu od 17.00 do 18.00.  

 

• Kolom dokola – Pozývame všetkých dobrodružstva 

chtivých a starších ako 20 rokov na jazdu okolo Slovenska 

(skúter, či motorka, pôjde aj auto) od 20. – 26. 8. 20018. 

Bližšie info na nástenke, či u pána farára. Prihlásiť sa 

môžete do 15. 7. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznamy ABU BA 
 

V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave 

na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom 

smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na 

rodinu. Cieľom pochodu je ukázať, že otec a mama 

sú pre deti to najlepšie.  Program pre deti je 

pripravený. Viac informácií je na 

stránke hrdinarodinu.sk 

 

V dňoch od 14. júla do 22. júla 2018 sa bude konať 

Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity 

Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V piatok 

20. júla 2018 sa púť zastaví v starobylom románskom 

kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program tohto 

zastavenia má názov „Ochrana života a pokušenie 

moci a bohatstva“ a začne sa slávnostným príchodom 

relikvií o 14.45. hod. a gréckokatolíckou liturgiou 

o 15.00 hod. (videoupútavka – youtube – púť 

s relikviami sv. Margity) 

http://hrdinarodinu.sk/
http://www.forumzivota.sk/s-relikviami-sv-margity-cez-tri-krajiny/
http://www.forumzivota.sk/s-relikviami-sv-margity-cez-tri-krajiny/

