
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 15. 4.  

18:30 + starí rodičia Ján a Mária, rodičia Štefan a Anna, krstní rodičia 

Ján a Margita a ostatní príbuzní / + Ľudovít, Hermína, syn Ervín 

a Judka 

Utorok 16. 4.  

18:30 + rodičia Jozef a Irma a brat Jozef, rodičia Rudolf a Tekla / + 

Vierka a Štefan Vlašičoví 

Streda 17. 4.  

18:30 

 

+ manžel Ján, rodičia Kaiseroví, manželia Vlkoví a dcéra Eva 

/+rodiny Mackovičovej, rodičia Polákoví, sestra a brat 

Štvrtok 18. 4. Zelený štvrtok 

17:00 

 

19:00 

+ rodičia Sidónia a Ján 

 

Na úmysel 
Piatok   19. 4. Veľký piatok 

9:00 

 

17:00  

Krížová cesta 

 

Obrady Veľkého piatku 

Sobota  20. 4. Biela sobota 

8:00 

 

20:00 

Ranné chvály, vystavenie Sviatosti oltárnej 

 

Na úmysel 

Nedeľa 21. 4.   Veľkonočná nedeľa 

8:00  

 

9:30  

 

11:00 

 

18:30  

+ Hubert a rodičia Krížoví 
 

+ svatka Mária 
 

+ Veronika Havlová 
 

Za farnosť 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

15. 4. 2019 – 21. 4. 2019 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda o 18.30, 

štvrtok 17.00 a 19.00, piatok (obrady) o 17.00, 

sobota o 19.30, nedeľa 8.00, 9.30, 11.00, 18.30 
 

• Sviatosť zmierenia – V nasledujúcom týždni budeme 

spovedať ešte do stredy pred každou sv. omšou. 
 

• Missa chrismatis - Na Zelený štvrtok 18. apríla o 9.30 

bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť 

bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spolu 

s diecéznymi a rehoľnými kňazmi Bratislavskej 

arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis), 

počas ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby a pán 

arcibiskup požehná a posvätí oleje používané 

pri vysluhovaní sviatostí.     
 

• Krížová cesta – Na Veľký piatok bude krížová cesta o 9h. 
 

• Adorácia – Sviatosť oltárna bude vystavená v piatok 

po obradoch do 20:00 a v sobotu od 8:00 do večerných 

obradov.  
 

• Požehnanie jedla – Na Bielu sobotu po obradoch 

a v nedeľu pri rannej sv. omši o 8:00 a 9:30 budeme 

požehnávať veľkonočné jedlá.  
 

• Farská ofera - Po sv. omšiach na veľkonočnú nedeľu 

sa koná farská ofera. Pán Boh zaplať a vďaka za Vašu 

podporu. 
 

• Prísny pôst – Na Veľký piatok je prísny pôst. 


