
 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok  1. 10. Sv. Terézie od dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny 

a učiteľky Cirkvi, spomienka  

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

a Annu / +manžel Milan, matka Elena a švagor František 

Utorok   2. 10. Svätých anjelov strážnych, spomienka  

19:00 Za Božiu pomoc pre Mariána, Annu a Lukáša / +Jozef, Daniel, 

Natália, Božena Pútikoví a Jozef Salay 

Streda  3. 10.  

19:00 +manžel Ladislav / +tety Alžbeta a Zuzanka 

 

Štvrtok   4. 10. Sv. Františka Assiského, spomienka 

9:00 

 

19:00 

+ matka Viera, starí rodičia Ľudmila a Michal, Veronika a 

Michal 

Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Ľuboša 

Piatok   5. 10.  

8:00 

 

19:00  

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre jubilujúcich 

manželov 

+ Benkovičoví, Hamšíkoví, Novekoví, brat Juraj, švagor 

Ladislav, otec Peter a zať Viliam 

Sobota  6. 10.  

8:00 

 

19:00 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

+Pavol Nagy 

Nedeľa   7. 10.   27. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

19:00  

Poďakovanie za 50 rokov spoločného života Márie a Petra 

 

Za farnosť 

 

+ Ladislav, Oľga a rodičia 

 

+ rodičia Vojtech a Marta Brokešoví 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

1. 10. 2018 – 7. 10. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda 19.00, štvrtok 

9.00 a 19.00, piatok a sobota 8.00 a 19.00, nedeľa 8.00, 

9.30, 11.00 a 19.00   

 

• Úmysly svätých omší – V tomto týždni budeme zapisovať 

úmysly sv. omší na mesiac október.  

 

• Prvý piatok a sobota mesiaca október – V tomto týždni 

máme prvý piatok a sobotu mesiaca október. Spovedáme 

pred každou svätou omšou, vo štvrtok a piatok aj počas 

svätých omší. V sobotu začíname o 7.00 pobožnosťou 

fatimskej soboty. 

 

• Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí – V utorok 9. 

10. 2018 o 19.00 bude v Fcentre stretnutie rodičov 

prvoprijímajúcich detí.  

 

• Benefičný koncert – Chceme poďakovať všetkým 

organizátorom, ale aj vám čo ste sa zúčastnili a podporili 

minulotýždňový benefičný koncert. Vďaka, Pán Boh 

odplať Vašu námahu a schopnosť deliť sa s núdznymi.  

 

• 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.  


