
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

 

Pondelok 18. 2.  

18:30 

 

+ rodičia Marta a Gejza a brat Vladko 

Utorok 19. 2.  

18:30  + manžel a rodina z oboch strán 

 

Streda 20. 2.  

18:30 + otec Peter Válek, brat Ivan a Terézia 

 

Štvrtok 21. 2.  

9:00 

 

18:30 

 

 

+ manžel Štefan, rodičia Hupkoví, Turčinoví a Ňárioví 

Piatok  22. 2. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 

8:00 

 

18:30 

+ František Polák a rodičia z oboch strán 

 

+ rodičia Albína a Alojz Stachovičoví a kňaz Ferdinand 

Sobota  23. 2. sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka 

8:00 

 

18:30 

+ priateľka Elfrída 

 

+ rodičia Justína a Martin, starí rodičia Vlašičoví – Katarína 

a Gašpar, Besedoví – Františka a Martin 

Nedeľa 24. 2.  7. nedeľa v Cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ rodičia Mária a Ľudovít a ostatná rodina 

 

Za farnosť 

 

Poďakovanie z dožitie 80 rokov – Mária Knappová a prosba 

o pomoc do ďalších rokov 

+ bratia Jozef, Ondrej, rodičia a starí rodičia z oboch strán 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

18. 2. 2019 – 24. 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 –Prihlasovať sa môžete na farskom úrade, alebo 

v sakristii kostola, do 25. 2. 2019. Na cestovanie do Albánska 

a Macedónska nie je povinný pas, stačí aj občiansky preukaz. 

Tí čo sa prihlásili, môžete zaplatiť od dnes buď prevodom na účet, 

alebo v sakristii, či na farskom úrade. Cena bez poistenia je 150,- 

eur a s poistením 162,- eur. 

 

• Úmysly svätých omší – V nasledujúcom týždni môžete nahlasovať 

úmysly svätých omší na mesiac marec.  

 

• Stretnutie rodín - Srdečne pozývame všetkých na Stretnutie rodín, 

ktoré sa uskutoční v sobotu 9. 3. 2019 od 8.30 hod. v Fcentre. Pre 

manželov je pripravená prednáška s témou výchovy detí a pre deti 

bude pripravený program.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť buď v 

sakristii alebo cez našu farskú stránku www.devinska.fara.sk do 3. 

3. 2019. Bližšie informácie nájdete na plagátiku na výveske a na 

farskej stránke.  
 

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

uskutoční 23.2.2019 v Istra Centre. Pripravený je bohatý 

program, vynikajúce občerstvenie a taktiež skvelá hudba hrajúca 

Vám do tanca. Lístky si môžete zakúpiť elektronicky cez farskú 

stránku, alebo  dnes po všetkých sv. omšiach. Lístky je možné 

zakúpiť do dnešnej nedele 17. 2. 2019. Viac info na plagátiku na 

výveske a na farskej stránke. 

 

 

 

http://www.devinska.fara.sk/


• Občianske združenie Gaudete - Milí priatelia, radi by sme Vás 

poprosili o podporu aktivít našej farnosti prostredníctvom 2% 

dane. Tieto prostriedky nám pomôžu urobiť tradičný letný denný 

tábor prístupnejším pre deti z mnohodetných alebo sociálne 

odkázaných rodín, pomôžu nám robiť systematickú prípravu 

animátorov pre detské programy, realizovať Deň farnosti a 

podobne. Občianske združenie Gaudete sme založili v roku 2017 

práve kvôli možnosti uchádzať sa o 2% dane, granty a 

sponzorské dary. Budeme radi, keď túto možnosť využijete. 

Bližšie informácie a predvyplnené tlačivá na stiahnutie nájdete na 

farskej stránke alebo na Facebooku pod názvom OZ Gaudete. 

 

• 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.  

 

• Chorvátska sv. omša – Budúcu nedeľu 24. 2. 2019 bude sv. omša 

o 8.00 v chorvátskom jazyku. 

 

 

 

 


