
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

 

Pondelok 11. 3.  

18:30 

 

+ rodičia Žofia a Rudolf, otec Karol a za zdravie a Božiu pomoc 

pre Annu a Ľuboša / + otec Pavol a svokor Ján 

Utorok 12. 3.  

18:30  + matka Ľudmila a sestra Darina / za kolegyňu 

 

Streda 13. 3.  

18:30 + otec a dedko Ivan / + matka Angela 

 

Štvrtok 14. 3.  

9:00 

 

18:30 

Poďakovanie za 90. rokov života 

 

Za živých i mŕtvych členov spoločenstva zázračnej medaily 

Piatok  15. 3.  

8:00 

 

18:30 

+ Ondrej a Marta 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Jozefa 

Sobota  16. 3.  

8:00 

 

18:30 

+ starí rodičia Helena a Rajmund Martanovičoví a teta Augusta 

 

+ kňaz Jozef Novák 

Nedeľa 17. 3.  2. pôstna nedeľa  

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ manžel Eduard a rodičia 

 

Za farnosť 

 

+ Anežka Králiková (5. výročie) 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

11. 3. 2019 – 17. 3. 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. 

 

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

omšou o 18:00 budeme modlievať pobožnosť krížovej cesty.  
 

• Zbierka na charitu –Dnes, 10. 3. 2019 je 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 – Srdečná vďaka, Pán Boh odplať všetkým, ktorí 

akokoľvek pomáhali so stretnutím rodín a tešíme sa na ďalšie 

stretnutie.   

 

• Pôstne podelenie sa – Dôležitým rozmerom pôstneho obdobia je 

aj almužna, schopnosť podeliť sa, pomôcť blížnemu. Preto aj tento 

rok počas tohto obdobia budú vpredu v kostole 3 pokladničky a ak 

chcete môžete podporiť rôzne diela. Je možné podporiť náš denný 

detský tábor – najmä pre deti z rodín, ktoré našu pomoc potrebujú; 

tiež môžete podporiť charitné dielo Resoty, ktoré sa stará o ľudí 

bez domova; a tak ako minulý rok môžeme podporiť budovanie 

pútnického areálu blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad 

Uhom. 



 

• Modlitby otcov - V pôstnom období chce modlitbové 

spoločenstvo otcov z našej farnosti ponúknuť aktivitu duchovnej 

prípravy na Veľkú noc. Jedná sa o tzv. zástupný pôst , ktorý by bol 

na úmysel za všetkých členom našej farnosti - za spoločenstvo 

stretávajúce sa v kostole, ale aj za všetkých medzi ktorými 

a s ktorými tu v Devínskej stretávame a žijeme. Každý si môže dať 

aj svoj osobný úmysel. Jednalo by sa o pôst každú stredu počas 

pôstneho obdobia. Zvoliť si môže  každý svoj druh a spôsob pôstu, 

od toho že zostane počas stredy len o chlebe a vode až po tie 

formy, ktoré uzná za vhodné. Takouto ponukou chceme prispieť 

k duchovnému základu spoločenstva našej farnosti. 

 

• 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. 

 

 


