
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

 

Pondelok 4. 2.  

18:30 

 

 

Utorok 5. 2. Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka   

18:30  + Dušan a za Božiu pomoc v rodine 

 

Streda 6. 2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka  

18:30 + Dezider, Dorota a Viktor 

 

Štvrtok 7. 2.  

9:00 

 

18:30 

 

 

+Alojz, Margita, Terézia, Oľga a Michal 

Piatok  8. 2.  

8:00 

 

18:30 

 

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Annu 

Sobota  9. 2.  

8:00 

 

18:30 

+ synovia František a Milan, manžel Milan a rodičia Angela 

a Ľudovít Klčoví a svokrovci 

+ manžel Rudolf a rodičia Polákoví a Kemlágoví 

Nedeľa 10. 2.  5. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ otec Michal, manžel Michal a rodičia Jozef a Olympia 

 

Za farnosť 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov Helenu a Pavla 

 

+ otec Gejza 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

4. 2. 2019 – 10. 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. 
 

• Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí – V utorok 12. 2. 2019 

bude o 19.00 v Fcentre stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.  
 

• 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, do 25. 2. 2019.  
 

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

farnosti mladým párom ponúknuť prípravu k prijatiu sviatosti 

manželstva. Príprava bude trvať od 7. 3. 2019 do 16. 5. 2019 a 

spočíva v 10 stretnutiach s animátorskými manželskými pármi, 

vždy vo štvrtok večer. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na fare, 

alebo cez farský mail do 28. 2. 2019.  
 

• 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  dnes po všetkých sv. 

omšiach, a aj budúcu nedeľu 10. 2. 2019. Lístky je možné 

zakúpiť do 17. 2. 2019. Viac info na plagátiku na výveske a na 

farskej stránke. 

 



• Pozvanie na prednášku - Do pozornosti veriacich v Bratislave 

odporúčame podujatie KBS pod názvom „Dôstojnosť ľudskej 

osoby v starobe a chorobe", na ktoré prídu viacerí hostia zo 

zahraničia prednášať a diskutovať o téme eutanázia. Uskutoční sa 

vo štvrtok 7. februára v Aule Benedikta XVI. (Kapitulská 26) na 

Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte 

/Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, so 

začiatkom o 9.00. Viac informácií možno nájsť na stránke 

konferencie.kbs.sk  
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