
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok  3. 9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

19:00 + manžel Eduard a rodičia František a Gabriela / za Božiu pomoc 

a posilu pre chorú sestru Alenu a ostatných členov rodiny 

 

Utorok   4. 9.  

19:00 + rodičia Jakub, Rozália a súrodenci, rodičia Mária a Ignác, 

Katarína a brat Cyprián  

 

Streda  5. 9.  

19:00 + starí a prastarí rodičia a priatelia František a Kristína 

 

Štvrtok   6. 9.  

19:00  

 

Piatok   7. 9. Sv. Košických mučeníkov, kňazov, spomienka 

19:00  + rodičia Mária a Vladimír Šimekoví / k 60. výročiu narodenia 

pre manžela Jána, za zdravie a Božiu pomoc a ochranu P. Márie 

a tiež pre otca 
 

Sobota  8. 9. Narodenie Panny Márie, sviatok 

8:00 

 

19:00 

 

+ rodičia Viktor, Cecília a dcéra Mária 

 

+ rodičia Anna a Matej, starí rodičia z oboch strán 

Nedeľa   9. 9.   23. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

19:00  

+ manžel Ján, syn Janko a rodičia z oboch strán 

 

Za farnosť 

 

+ matka Marta Slivková a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Valentovú 

+ rodičia Sidónia a Ján 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

3. 9. 2018 – 9. 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   

 

• Prvý piatok – V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca 

september. Spovedáme pred každou sv. omšou. V piatok 

pri sv. omši budeme prosiť o dary Ducha Svätého v novom 

školskom roku. 

 

• 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 

fotografie zo všetkých 1. svätých prijímaní.  

 

• Stretnutie birmovancov – V pondelok 10. 9. bude po sv. 

omši v kostole stretnutie birmovancov. Prosíme, aby si so 

sebou doniesli aj svoje slovníčky.  

 

• Stretnutie miništrantov – Pozývame miništrantov 

na prvé stretnutie v tomto školskom roku. Zídeme 

sa o 10.00 pred kostolom v sobotu (8. sept.) o 10:00 hod. 

 

• Brigáda v Domčeku – prosíme o brigádnickú pomoc 

pri upratovaní v Domčeku. Stretli by sme sa v sobotu 

8. sept. od 9:00 na fare.  

 

 



• Úradné hodiny na fare – Od septembra začína bežný, 

cezročný režim, úradných hodín na našom farskom 

úrade: popoludní v pondelok, v stredu a v piatok. 

 

Oznamy ABU BA 

 
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.  

 

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


