
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 22. 10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka 

19:00 

 

+ Ladislav, rodičia Gabriel a Karolína / + rodičia Oľga 

a Valdemar a Anna a Bohumír 

Utorok 23. 10.   

19:00  + Irena a Ján Klasoví, Alžbeta a Ján Klasoví, teta Berta a strýko 

Ján / + Anna 

Streda 24. 10.  

19:00 + rodičia Katarína a Ferdinand, starí rodičia a teta Valéria / + 

Vojtech 

Štvrtok 25. 10.  

9:00 

 

19:00 

+ manžel Gabriel, jeho rodičia a súrodenci 

 

+ rodičia Júlia a Štefan, rodičia Terézia a Ľudovít 

Piatok  26. 10.  

8:00 

 

19:00 

+ rodičia Štefan a Mária 

 

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Tomáša 

Sobota  27. 10. 

8:00 

 

15:00 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina 

 

BIRMOVKA  

Nedeľa 28. 10.  30. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

19:00  

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

Annu 

Za farnosť 

 

+ Zlatica 

 

+ manžel Tomáš, rodičia František a Karolína, brat František 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

22. 10. 2018 – 28. 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 15:00, 

nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 19:00. 

 

• Misijná nedeľa – Dnes je misijná nedeľa. Po svätých omšiach 

bude zbierka na misie, v tomto roku zvlášť pre Etiopiu. Pán Boh 

zaplať za vaše dary a ochotu deliť sa.  

 

• Jesenné upratovanie farského dvora – Ďakujeme všetkým, 

ktorí si našli čas a prišli pomôcť s úpravou farského dvora. Pán 

Boh odmeň vašu ochotu.  

 

• Zmena času – Budúci víkend sa v noci zo soboty 27. 10. na 

nedeľu 28. 10. mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame 

hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času. Posúva sa i čas 

večerných svätých omši, ktoré budú od pondelka 29. 10. 2018 

začínať o 18:30 h. 

 

• Stretnutie rodín – Srdečne pozývame všetkých na Stretnutie 

rodín, ktoré sa uskutoční v sobotu 10. 11. od 9. hod. v Fcentre. 

Pre manželov je pripravená prednáška a pre deti bude pripravený 

program.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť buď v sakristii alebo 

cez našu farskú stránku www.devinska.fara.sk do 4. 11. 2018. 

Bližšie informácie nájdete na plagátiku na výveske a na farskej 

stránke.  

 

• Birmovka – V sobotu 27. 10. 2018 o 15:00 h bude svätá omša, 

pri ktorej pán biskup Mons. Jozef Haľko vyslúži našim 

birmovancom sviatosť birmovania. Večerná svätá omša nebude.  

 

http://www.devinska.fara.sk/


• Stretnutie rodičov birmovancov – Vo štvrtok 25. 10. 2018 

o 19:45 bude v kostole organizačné stretnutie rodičov 

birmovancov.  

 

• Úmysly svätých omší – Budúci týždeň budeme zapisovať 

úmysly sv. omší na mesiac november.  

 

• Pohreb – V utorok 23.10.2018 o 15.30 bude pohrebná 

svätá omša s pohrebom dlhoročnej vedúcej nášho zboru 

pani Zúbekovej. 


