
 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok  8. 10.  

19:00 + rodičia Olympia a Jozef Farenzenoví a Michal / +rodičia Mária 

a Jozef Kralovičoví a starí rodičia Ďurišoví a Kralovičoví 

Utorok   9. 10.  

19:00 +rodičia Gabriel a Vincencia /+rodičia Mária a Jozef 

Gelenekyoví a Pavol Knecoví a teta Berta 

Streda  10. 10.  

19:00 +rodičia Katarína a Bruno Záhorskí /+rodičia Ľudmila a Michal, 

brat Vladimír, starí rodičia Agneša a Vavrinec 

Štvrtok   11. 10. Sv. Jána XXIII., pápeža, spomienka 

9:00 

 

19:00 

+ Zlatica 

 

+Štefan a rodičia Barbora a Andrej, a za Božie požehnanie pre 

rodinu 

Piatok   12. 10.  

8:00 

 

19:00  

+manžel Cyril a rodičia 

 

+ manžel Michal a svokor Michal 

Sobota  13. 10.  

8:00 

 

19:00 

+matka Emília Martanovičová, starí rodičia Mária a Štefan 

 

+rodičia Helena a Anton Dulačkoví a starí rodičia Pavlína a Peter 

Dulačkoví 

Nedeľa   14. 10.   28. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 

19:00  

+brat Milan a Marcela 

 

Za farnosť 

 

+ Štefánia a Jakub a starí rodičia z oboch strán 

 

+ rodičia Terézia a Ján, Anna a Ján 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

8. 10. 2018 – 14. 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   

 

• Svätá omša v chorvátskom jazyku – Budúcu nedeľu 14. 

10. 2018 bude svätá omša o 8.00 v chorvátskom jazyku. 

 

• Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí – V utorok 9. 

10. 2018 o 19.00 bude v Fcentre stretnutie rodičov 

prvoprijímajúcich detí.  

 

• 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.  

 

• Deti sa modlia ruženec - Pápežská nadácia Pomoc 

trpiacej Cirkvi (ACN Slovensko) pripravila webovú 

stránku www.miliondeti.sk, na ktorej sa nachádzajú 

informácie o medzinárodnej modlitbovej iniciatíve 

s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa tradične 

koná 18. októbra. V našej farnosti sa budeme modliť 18. 

10 2018 pred sv. omšou od 18.00, pozývame všetky deti.  

 

• Stretnutie dospelých k prijatiu sviatostí – Prvé stretnutie 

dospelých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatostí, 

bude v pondelok 15. 10 2018o 20.00 na fare. 

http://www.miliondeti.sk/

