
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok  17. 9.  

19:00 + matka Milada a otec Tibor 

Utorok   18. 9.  

19:00 + starí rodičia Cyprián a Eugénia a švagor Vladimír / Za zdravie, 

Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu, Evku a Katku 

Streda  19. 9.  

19:00 Za zdravie Maťka, Zuzky a Petra / Poďakovanie za Katarínu a jej 

rodinu a prosba o ďalšiu pomoc 

Štvrtok   20. 9. Sv. Ondreja Kim Taegona, kňaza, a Pavla Chonga 

Hasanga, a spoločníkov, mučeníkov 

9:00 

 

19:00 

 

 

+Jozef a Alžbeta/ + matka Mária a rodina Vlková 

Piatok   21. 9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 

8:00 

 

19:00  

+ syn Štefan a rodičia Ján a Valéria 

 

+ manžel Štefan Krajčír, syn Miroslav a rodičia z oboch strán / + 

Mária a Mária-Luisa 

Sobota  22. 9.  

8:00 

 

18:00 

Za zdravie a Božie požehnanie v rodine 

 

+ Ľudmila Pirošková 

Nedeľa   23. 9.   25. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

19:00  

+ kňaz Michal 

 

Za farnosť 

 

+ rodičia Mária a Jozef, starí rodičia Bernardína a Alojz, matka 

Eva 

Za zdravie, Božiu pomoc, a dary Ducha Svätého pre Máriu a 

Annu 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

17. 9. 2018 – 23. 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 19.00, 

nedeľa 8.00, 9.30, 11.00 a 19.00   

 

• 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.  

 

• Sv. omše pre mládež a stretko – Každú stredu pozývame 

mladých na slávenie sv. omše, po nej je stretko na fare. 

 

• Detské stretká – Stretká pre deti budú v tomto školskom 

roku bývať vo štvrtky o 17.00 v Fcentre.  


