
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka 

18:30 

 

+ otec Jozef Žila 

Utorok 22. 1.   

18:30  + manžel Marián Vlkovič / + Mária - Lujza 

Streda 23. 1.  

18:30 + babka Eva, manžel Ladislav 

 

Štvrtok 24. 1. Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

9:00 

 

18:30 

+ manžel Andrej, rodičia z oboch strán a rodina Mináriková 

 

+ starí rodičia Ján a Mária, rodičia Anna a Štefan a ostatní 

príbuzní 

Piatok  25. 1. Obrátenie sv. Apoštola Pavla, sviatok 

8:00 

 

18:30 

Poďakovanie za úspešnú operáciu a prosba o zdravie a Božiu 

pomoc pre Štefana a Mariána 

+ manžel Zdenko Síth a jeho rodičia Margita a Jozef, rodičia 

Kralovičoví – Tomáš, Karolína a Pavlína 

Sobota  26. 1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 

8:00 

 

18:30 

+ rodičia Mária a Vavrinec, brat Jozef a starí rodičia Mária a 

Štefan 

 

 

Nedeľa 27. 1.  3. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ Štefan, rodičia a Vladimír 

 

Za farnosť 

 

+ manžel Ivan 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

21. 1. 2019 – 27. 1. 2019 
 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až 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. 

 

• Stretnutie birmovancov – V piatok 25. 1. 2019 po večernej svätej 

omši bude v kostole stretnutie birmovancov, ktorí sa prihlásili na 

prípravu k sviatosti birmovania. 

 

• Farská púť – V tomto roku vás pozývame na farskú púť do 

Macedónska a Albánska po stopách učeníkov sv. Cyrila a Metoda, 

pri príležitosti 1 150 rokov od smrti sv. Cyrila a založenia 1. 

diecézy na území Veľkomoravskej ríše. Putovali by sme k hrobom 

4 učeníkov sv. Nauma, sv. Klimenta, sv. Gorazda, sv. Angelára. 

Púť by sa konala prvý aprílový týždeň, od 31. 3. do 5. 4. 2019. V 

nedeľu večer bude odchod autobusu a nočný prejazd autobusom do 

Macedónska. Ubytovaní budeme v pútnickom dome v meste Berat 

v Albánsku. Cena púte je 150,- eur. Prihlasovať sa môžete na 

farskom úrade, alebo v sakristii kostola.  

 

• Adorácia rodín za rodiny - Pozývame všetky rodiny našej 

farnosti zapojiť sa do Štafetovej adorácie rodín za rodiny. Štafetová 

adorácia bude prebiehať celý rok a každá zapojená 

farnosť má vyhradený jeden deň, kedy prevezme štafetu. V našej 

farnosti bude táto adorácia 31. 1. 2019 v čase od 8:00 do 20:00. 

Rodina, ktorá sa rozhodne zapojiť, si môže vybrať konkrétnu 

hodinu, kedy vytrvá pred sviatostným Kristom v našom kostole. 

Môžete sa aj zapísať na konkrétnu hodinu na zoznam, ktorý je na 

nástenke. Viac informácií nájdete na webovej stránke 

www.adoraciarodin.sk. 

 

 

 

http://www.adoraciarodin.sk/


 

• Medovníky pre chudobných – V adventnom čase deti s 

mamičkami v našej farnosti piekli medovníky, ktorých kúpou sme 

mohli podporiť zbierku vincentínskej rodiny „Boj proti hladu“. 

Z našej farnosti sme na zbierku odoslali 700,- eur. Pán Boh zaplať 

za vašu štedrosť. 

 

• Príprava snúbencov – Aj v tomto roku by sme chceli v našej 

farnosti mladým párom ponúknuť prípravu k prijatiu sviatosti 

manželstva. Príprava spočíva v 10 stretnutiach s animátorskými 

manželskými pármi. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare, alebo 

cez farský mail. 

 

 

 


