
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 15. 10. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 

19:00 

 

+ rodičia Alexander a Terézia a sestra Terézia / za zdravie 

a Božiu pomoc pre rodičov Jozefa 

Utorok 16. 10.   

19:00  + Jozef a Oľga Ferenčákoví / za uzdravenie 

 

Streda 17. 10. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka 

19:00 + Mária a Pavol, Jozef a Ladislav / + rodičia Eva a Milan a ich 

rodičia 

Štvrtok 18. 10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 

9:00 

 

19:00 

+ otec Marcel, teta a starí rodičia 

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu 

Piatok  19. 10.  

8:00 

 

19:00 

Za zdravie a potrebné Božie milosti pre Terezku k jej 

narodeninám 

Za poďakovanie z príležitosti 55 rokov spoločného života a za 

Božiu pomoc do ďalších rokov a za zomrelých rodičov z oboch 

strán 

Sobota  20. 10. 

8:00 

 

19:00 

+ syn František, syn Milan, manžel Milan a rodičia Angela a 

Ľudovít 

+ Irena Rydlerská 

Nedeľa 21. 10.  29. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

19:00  

+ za našich zomrelých kňazov 

 

Za farnosť 

 

+ manžel Ján, rodičia a starí rodičia 

 

+ rodičia Stanislav a Agáta 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

15. 10. 2018 – 21. 10. 2018 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda o 19:00, štvrtok 

o 9:00 a 19:00, piatok o 8:00 a 19:00, sobota 8:00 a 19:00, 

nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 19:00. 

 

• Misijná nedeľa – Na budúcu nedeľu 21. októbra je misijná 

nedeľa. Po svätých omšiach bude zbierka na misie. Pán Boh 

zaplať za vaše dary a ochotu deliť sa.  

 

• Jesenné upratovanie farského dvora – V sobotu 20. 10. od 9 

hod. pozývame rodiny, ale aj všetkých ochotných, pomôcť pri 

jesennej úprave farského dvora spojenej s občerstvením 

a posedením pri ohníku.  

 

• 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 2018 o 20.00 na fare. 

 

• Začíname spolu advent – Aj v tomto roku by sme spolu 

začínali advent. Tých, ktorí sú ochotní pomôcť 

s prípravou, organizáciu, či majú nové nápady, pozývame 

na stretnutie v piatok 19. 10. 2018 o 20.00 na fare. 

http://www.miliondeti.sk/

