
 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok  24. 9.  

19:00 + Gustáv a Anna Patákoví a syn Ľubomír Paták / +rodičia, 

manžel, sestra a za zdravie a Božie požehnanie pre synov s 

rodinami 

Utorok   25. 9.  

19:00 + starí rodičia Ján a Mária, rodičia Anna a Štefan, krstní rodičia 

Margita a Ján a ostatní príbuzní / + rodina Ondrušová a 

Maslenová 

Streda  26. 9.  

19:00 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu 

a Annu / +rodičia Mária a František Milošovičoví, starí rodičia 

Musiloví a Milošovičoví a strýko Andy 

Štvrtok   27. 9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 

9:00 

 

19:00 

+ matka Edita a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu dcéry 

Edity 

Za živých a mŕtvych členov Spoločenstva zázračnej medaily / za 

zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 

Piatok   28. 9.  

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  29. 9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok 

8:00 

 

19:00 

Za dary Ducha Svätého pre novomanželov 

 

Poďakovanie z príležitosti 80 narodenín pre Terezku a za 

zomrelých rodičov Jozefa a Antóniu a manžela Ladislava 

Nedeľa   30. 9.   26. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

19:00  

+ rodičia Štefan a Ľudmila a syn Štefan 

 

Za farnosť 

 

+ Jozefína a Ľudovít Pavlovičoví  

 

+ otec Karol, matka Juliana, syn Karol a ostatná rodina 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

24. 9. 2018 – 30. 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 na poďakovanie za úrodu – Budúcu nedeľu 

30. 9. bude o 11.00 detská, školská sv. omša, v ktorej sa 

poďakujeme za úrodu. Po nej bude už tradične agapé, na 

ktoré ste srdečne pozvaní. Chceme vás aj poprosiť 

o zapojenie sa pri organizácii a tiež aj podelenie sa 

o koláčiky, či iné dobroty na pohostenie. Pán Boh zaplať, 

vďaka všetkým vám, čo ste ochotní deliť sa o svoj čas 

i dary. 

 

• Úmysly svätých omší – Budúci týždeň budeme zapisovať 

úmysly sv. omší na mesiac október.  

 

• 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. 

 

• 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.  


