
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok  27. 8.  Sv. Moniky, spomienka 

19:00 + matka Genoveva a ostatná rodina / za zdravie a Božiu pomoc 

pre Martina 

 

Utorok   28. 8. Sv. Augustína, biskupa a učiteľ Cirkvi, spomienka 

19:00 Poďakovanie za Petra a Samuela a prosba o B. pomoc a dary 

Ducha Svätého. 

 

Streda  29. 8. Mučenícka smrť Jána Krstiteľa, spomienka 

19:00 + rodičia František a Jozefína a brat Dušan / + m. Jozef Kašuba 

 

Štvrtok   30. 8.  

19:00 + Roberto Kočigrifový 

 

Piatok   31. 8.  

19:00  + starí rodičia Musiloví, rodičia Farcuzenoví, manžel Michal 

a František, Mária, Eduard a Martina / + otec Alexander 

Sobota  1. 9.  

8:00 

 

19:00 

 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

+ rodičia Milan a Eva a ich rodičia 

Nedeľa   2. 9.   22. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

19:00  

+ rodiča Štefan a Ľudmila a brat Štefan 

 

Za Farnosť 

 

+ sesternica Berta a sestra Eva 

 

+ rodičia Vincent a Margita a brat František 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

27. 8. 2018 – 2. 9. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až piatok 19.00, 

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

 

• Úmysly sv. omší – V nasledujúcom týždni môžete 

v sakristii zahlasovať úmysly sv. omší na mesiac 

september. 

 

• Fatimská sobota – V sobotu 1. 9. začíname modlitbou 

Fatimskej soboty o 7.00. 

 

• Príprava k prijatiu sviatostí – Od septembra začne 

v našej farnosti príprava k prijatiu sviatostí pre dospelých 

a taktiež párov k vyslúženiu si sviatosti manželstva. Tí, 

ktorí sa chcú zapojiť, môžu sa prihlásiť v čase úradných 

hodín na fare alebo prostredníctvom mailu. 

 

• Fotografie 1. sväté prijímanie – V sakristii nájdete 

albumy fotografií zo všetkých 1. svätých prijímaní. 

Zo svätého prijímania z 13. 5. sú už v sakristii 

aj fotografie. Z ostatných sú zatiaľ k dispozícii CD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oznamy ABU BA 

 
Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá 

pani učiteľku pre 1. stupeň ZŠ a pani vychovávateľku. 

Záujemcov prosíme o e-mail na adresu 

riaditel@svfrantisek.sk. O našej cirkevnej škole sa viacej 

dozviete na www.svfrantisek.sk. 

 

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii do 

Šaštína 

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte 

k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude 

konať 14.- 16. septembra 2018. Národná púť vyvrcholí 

sv. omšou v sobotu, 15. septembra o 10.30 hod., počas 

ktorej prednesie homíliu Mons. Milan Lach, 

gréckokatolícky biskup Eparchie Parma v Ohio (USA). 

Na druhý deň, 16. septembra 2018, bude v Bazilike 

Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 

10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef 

Haľko v rámci púte seniorov a chorých. (V prílohe mailu 

sa nachádzajú dva plagáty s pozvaním a informáciami o 

pripravovanom programe.) 

 

Pozvanie pre mladých na podujatia v rámci púte do 

Šaštína 

V rámci národnej púte do Šaštína na slávnosť 

Sedembolestnej je pripravený aj bohatý sprievodný 

program, na ktorý pozývame všetkých, osobitne mladých 

a rodiny. Už 14. septembra sa začne pešia púť s otcom 

biskupom Mons. Jozefom Haľkom „Po stopách Titusa 

Zemana“ od rieky Moravy neďaleko obce Závod do 

Šaštína. Pôjde pri nej nielen o pripomenutie hrdinstva 

blahoslaveného Titusa Zemana, ale aj o uvažovanie nad 

vlastnou životnou cestou. V Šaštíne čaká všetkých 

http://www.svfrantisek.sk/


pútnikov okrem slávnostnej svätej omše aj bohatý 

sprievodný program: divadelná hra Slovenského 

Národného Divadla „Nepolepšiteľný svätec“, divadelné 

predstavenie Komunity Cenacolo „Milosrdný 

Samaritán“, diskusia so zaujímavými hosťami, hudobné a 

modlitbové pásma ako aj detský program. Pre mladých 

sú v „Cliptime zóne“ pripravené workshopy, prednášky a 

hry. Celý program sa nesie v duchu odvahy s heslom: 

Bez strachu. Podrobnejšie informácie sú na plagáte a na 

stránkach bazilika.sk a cliptime.sk. 

  

Púť do Marianky 

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa tohtoročnej 

púte do Marianky, ktorá sa bude konať 7.- 9. septembra 

2018. Púť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude v nedeľu 9. 

septembra o 11.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup 

metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. (V prílohe mailu 

sa nachádza plagát s pozvaním a informáciami o 

pripravovanom programe.) 

 

 

 

 

 

 

 


