
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 19. 11.  

18:30 

 

+ manželka Štefánia a ostatní zosnulí z oboch strán / + rodičia 

Anton a Alojzia a otec Vojtech 

Utorok 20. 11.   

18:30  Za duše v očistci / + rodičia Mária a Vladimír a za žijúce deti s 

rodinami 

Streda 21. 11. Obetovanie Panny Márie, spomienka 

18:30 + starí rodičia a prastarí rodičia Encingeroví a starí rodičia 

Hanúskoví a Dorážoví 

Štvrtok 22. 11. sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 

9:00 

 

18:30 

 

 

+ rodičia Oto a Margita a starí rodičia z oboch strán 

Piatok  23. 11.  

8:00 

 

18:30 

 

 

+ rodičia Vincent a Emília a starí rodičia z oboch strán 

Sobota  24. 11.  

8:00 

 

18:30 

+ rodičia Emília a Augustín, Helena a Karol Martanovič 

 

+ manžel Stanislav, rodičia z oboch strán, brat s manželkou 

Nedeľa 25. 11.  34. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ manžel Milan a rodičia 

 

Za farnosť 

 

+ manželka Marta Donáthová, rodičia Ján a Etela Donáthoví 

a rodina Kronauerová 

+ otec Július 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

19. 11. 2018 – 25. 11. 2018 
 

• Bohoslužby v týždni – pondelok, utorok a streda o 18:30, štvrtok o 9:00 

a 18:30, piatok a sobota 8:00 a 18:30, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:30. 

 

• Fotografie zo slávnosti birmovania – Pripomíname, že v zákristii sú 

k dispozícii fotografie zo slávnosti birmovania. 

 

• Farský futbalový turnaj – V sobotu 8. 12. 2018 bude v našej farnosti 

futbalový turnaj, ktorý je určený nie len pre miništrantov. Každý záujemca 

sa musí zaregistrovať do 2. 12. 2018 prostredníctvom elektronického 

formulára alebo mailom, či telefonicky. Bližšie informácie nájdete 

na plagáte na výveske.  

 

• Prihlasovanie ku sviatosti birmovania – Je možné sa prihlásiť k prijatiu 

sviatosti birmovania v našej farnosti pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej 

školy a pre stredoškolákov. Základné údaje môžu osobne nahlásiť 

záujemcovia o birmovku do 7. decembra 2018, buď v zákristii alebo 

na farskom úrade cez úradné hodiny. 

 

• Pozvánka pre mladých - Pastoračné centrum Anny Kolesárovej 

pozývajú slobodných katolíkov na Púť zrelosti - Púť slobodných, ktorá bude 

23. – 25. novembra v Pavlovciach nad UhomViac informácií 

je k dispozícii na plagáte na výveske. 

 

• Pozvánka - V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom pozýva 

pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako 

Kirche in Not) na sv. omšu so sýrskym arcibiskupom Antoinem Chahdom 

u kapucínov v piatok, 23. 11. o 19.00 hod., po ktorej odznie jeho osobné 

svedectvo s diskusiou. 

 

• Potravinová zbierka 2018 - Bratislavská arcidiecézna charita 

a spolupracujúce organizácie, Vás pozývajú všetkých, mladších aj starších, 

aby ste sa zapojili do potravinovej Tesco zbierky, ktorá sa bude konať 22. - 

24. 11. 2018 (štvrtok až sobota) v predajni TESCO v Záhorskej Bystrici. 

Zakúpené potraviny alebo hygienické potreby môžete v uvedených dňoch 

odovzdať dobrovoľníkom priamo v predajni. 
     Viac informácií na www.charitaba.sk. 


