
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 28. 1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, 

spomienka 

18:30 

 

 

Utorok 29. 1.   

18:30  Za uzdravenie malého Dominika  

 

Streda 30. 1.  

18:30 + Jozef 

 

Štvrtok 31. 1. Sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka 

9:00 

 

18:30 

+ členovia rodiny Félixovej, Lenczovej, a Šulákovej 

 

 

Piatok  1. 2.  

8:00 

 

18:30 

Za dar viery pre 11 vnúčat 

 

+ Juraj a Monika 

Sobota  2. 2. Obetovanie Pána, sviatok (Hromnice) 

8:00 

 

18:30 

Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

+ manžel Rudolf a rodičia Polákoví a Kemlágoví 

Nedeľa 3. 2.  4. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

Za zdravie, Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého pre Máriu 

a Annu 

 

Za farnosť 

 

+ manžel Vladimír Moravčík, syn Vladko, rodičia Paulína 

a Jozef, Starí rodičia Štefan a Rozália, sestra Eleonóra a príbuzní 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

28. 1. 2019 – 3. 2. 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. 

 

• 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. Počas sv. omší bude adorácia vždy 

prerušená. Po večernej sv. omši, teda asi od 19.00 bude adorácia 

moderovaná. 

 

• 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. 

http://www.adoraciarodin.sk/


 

• Obetovanie Pána (Hromnice), sv. Blažeja – Na sviatok 

obetovania Pána (Hromnice) v sobotu 2. 2. 2019 budeme pri 

rannej sv. omši požehnávať sviece. Na spomienku sv. Blažeja 

budeme pri sv. omšiach udeľovať požehnanie hrdla, keďže tento 

rok pripadá táto spomienka na nedeľu, požehnanie bude 

spoločné. 

 

• Prvý piatok a sobota – V nasledujúcom týždni je prvý piatok 

mesiaca február. Spovedáme pred každou sv. omšou, vo štvrtok 

a piatok aj počas sv. omší. V sobotu 2. 2. 2019 začíname o 7:00 

pobožnosťou fatimskej soboty. 

 

• Úmysly sv. omší – Počas budúceho týždňa môžete v sakristii 

nahlasovať úmysly sv. omší na mesiac február. 

 

• Farský ples – Srdečne Vás pozývame na farský ples, ktorý sa 

uskutoční 23.2.2019 v Istra Centre. Čakať Vás bude pripravený 

bohatý program, vynikajúce občerstvenie a taktiež skvelá hudba 

hrajúca Vám do tanca. Lístky si bude možné zakúpiť 

elektronicky cez farskú stránku, alebo budúcu nedeľu (3.2.) po 

všetkých sv. omšiach. Viac info na plagátiku na výveske a na 

farskej stránke. 

 

• Katolícka univerzita Ružomberok - Už po desiatykrát sa 

posledná januárová nedeľa slávi a pripomína ako Nedeľa 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. V tento deň máme 

príležitosť reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej 

školy na Slovensku a tiež možnosť spojiť sa v modlitbe za 

všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. 

 

 

 


