
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

 

Pondelok 4. 3.  

18:30 

 

+ rodičia Štefánia, Augustín, Berta a Ján / za zdravie a Božiu 

pomoc pre sestru Mariku 

Utorok 5. 3.  

18:30  + Jaroslav Kalman / + Róbert 

Streda 6. 3. Popolcová streda  

8:00 

 

18:30 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tibora, Máriu a celú rodinu 

Javorovú 

+ rodičia z oboch strán, brat Štefan, švagriná Mária, švagor Peter 

Štvrtok 7. 3.  

9:00 

 

18:30 

+ rodina Havlová a Ružovičová 

 

Za nenarodené deti a za trpiace deti vo svete 

Piatok  8. 3.  

8:00 

 

18:30 

Za dcéru Marianku – 13.rokov – na poďakovanie a prosba 

o ďalšiu pomoc 

Za zdravie rodiny Malej a Harniakovej a za zomrelého otca 

Jozefa, starých rodičov Pavla a Annu, Andreja a Annu  

Sobota  9. 3.  

8:00 

 

18:30 

 

 

Za dožité roky - Janka a prosba o ďalšiu pomoc  

Nedeľa 10. 3.  1. pôstna nedeľa  

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ manžel Jozef, rodičia Agnesa a Ludvik 

 

Za farnosť 

 

+ Štefan a Anna Kačkovičoví 

 

 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

4. 3. 2019 – 10. 3. 2019 
 

• Bohoslužby v týždni – pondelok a utorok o 18:30, streda o 8:00 

a 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. 
 

• Popolcová streda -V tomto týždni 6. 3. 2019 je popolcová 

streda, začiatok pôstneho obdobia. Budú 2 sväté omše - o 8:00 

a 18:30. Pripomíname, že tento deň je v celej cirkvi dňom 

pokánia a prísneho pôstu. 

 

• Krížová cesta – V pôstnom období sa vždy v piatok pred sv. 

omšou o 18:00 budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty. 

Tento piatok 8. 3. bude krížová cesta v chorvátskom jazyku. 
 

• Zbierka na charitu – Budúcu nedeľu 10. 3. 2019 bude po sv. 

omšiach jarná zbierka na charitu. Vďaka za vašu štedrosť a ochotu 

podeliť sa.  

 

• Denný tábor pre deti - Aj tento rok v auguste chystáme v našej 

farnosti denný tábor. Chceli by sme týmto poprosiť aj o vašu 

podporu – sú medzi nami rodiny, ktoré by svoje deti na tábor 

poslať nemohli, lebo nemajú na to prostriedky. Nejaké sa nám – 

veríme – podarí získať podobne ako minulý rok, z grantov a od 

mestskej časti. No ak ktokoľvek z vás má chuť podporiť tábor, či 

už finančne alebo materiálne, budeme veľmi vďační.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• 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.  

 

• Slovensko kolom dokola II. – Aj tento rok pozývame na cestu 

okolo Slovenska najmä na motorových jednostopových 

dopravných prostriedkoch (skútre, motorky). V tomto roku by 

sme putovali po pútnických miestach na Slovensku. Náš výlet by 

bol od 11. 8. do 17. 8. 2019. Bližšie informácie dostanete u pána 

farára. Prihlásiť sa je možné do 30. 4. 2019. 

 

• 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. 

 

• Farská púť –Na cestovanie do Albánska a Macedónska nie je 

povinný pas, stačí aj občiansky preukaz. Tí,  ktorí ste sa už 

prihlásili, môžete zaplatiť buď prevodom na účet (treba uviesť 

meno). Číslo účtu dostanete v sakristii, alebo nájdete na farskej 

stránke, v sakristii, alebo na farskom úrade. Cena bez poistenia je 

150,- eur a s poistením 162,- eur. 

 

 

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

