
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok  10. 9.  

19:00 + rodičia Mária a Rudolf a sestra Alexandra / + r. Ján a Júlia 

Toloví a starí rodičia z oboch strán 

Utorok   11. 9.  

19:00 + syn Janko / + r. Jozefína a Peter a za Božiu pomoc a Dary 

Ducha Svätého pre rodinu 

Streda  12. 9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka 

19:00 Za Božie požehnanie pre dcéru Tamaru s rodinou / za uzdravenie 

Mareka a Dušana 

Štvrtok   13. 9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

9:00 

 

19:00 

 

 

Za duchovné obrátenie v rodine / + manžel Karol, rodičia Jozef 

a Helena, Tomáš a Anna 

Piatok   14. 9. Povýšenie sv. kríža, sviatok 

8:00 

 

19:00  

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra 

Sobota  15. 9. Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 

8:00 

 

18:00 

 

+ manžel Milan a rodičia z oboch strán 

 

+ matka Mária 

Nedeľa   16. 9.   24. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

19:00  

+ Zomrelí z rodiny Klasovej a rodičia Karol a Mária Snopkoví 

 

Za farnosť 

 

Poďakovanie za 80 r. života pre Mariána a prosba o Božie 

požehnanie 

+ rodičia Adela a Pavol a r. Ján a Eva, krstní r. Štefánia a Gašpar 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

10. 9. 2018 – 16. 9. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda 19.00, štvrtok 

9.00 a 19.00, piatok 8.00 a 19.00, sobota 8.00 a 18.00, 

nedeľa 8.00, 9.30, 11.00 a 19.00   

 

• Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – Na túto 

slávnosť budú v našej farnosti dve sväté omše. Ráno 

o 8:00 v kostole a večer o 18:00 tak, ako býva zvykom, za 

priaznivého počasia vo Waitovom lome, za nepriaznivého 

v kostole. 

 

• Svätá omša pre mamičky s deťmi – Aj v tomto  

školskom roku pozývame mamičky s deťmi, ale aj oteckov 

na svätú omšu, ktorá bude bývať vo štvrtok o 9:00. Po nej 

bude stretnutie na fare. 

 

• 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. Nahlásiť sa 

môžete do 21. 9. 2018. Chceme upozorniť, že príprava 

k sviatosti manželstva je blízkou prípravou, nie 

bezprostrednou. To znamená, že nie je určená len pre tých, 

ktorí majú stanovený dátum svadby, ale aj pre tých, ktorí 

sa pre tento krok už rozhodujú. Predmanželský kurz 

v našej farnosti bude bývať 1 v jarných mesiacoch a 1 

v jesenných.  

 

• 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.  

 

 



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. 


