
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

 

Pondelok 18. 3.  

18:30 

 

+ kňaza Eduarda a krstného otca Jozefa 

Utorok 19. 3. sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť 

18:30  Za Božiu pomoc pre dcéru Elenu / + syn a manžel a za všetkých 

zomrelých z rodiny Preisingerovej a Juricovej 

Streda 20. 3.  

18:30 + manžel Jozef / + matka Marta Pokšivová 

 

Štvrtok 21. 3.  

9:00 

 

18:30 

+ rodičia Michal a Marta a brat Dušan 

 

+ otec Jozef, strýko Jozef a starý otec Jozef 

Piatok  22. 3.  

8:00 

 

18:30 

+ manžel Dušan Ďuriač – nedožitých 80 rokov 

 

+ manžel Milan, rodina Dubnická, Lovasová a Dvoráková 

Sobota  23. 3.  

8:00 

 

18:30 

+ manžel Jozef, syn Jozef, dcéra Viera, dcéra Janka, zať Roman 

a Karol a rodičia 

+ rodičia Mária a Peter, bratia Gregor, Blažej a Damián 

Nedeľa 24. 3.  3. pôstna nedeľa  

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ manžel Eduard a rodičia z oboch strán 

 

Za farnosť 

 

+ matka Bernardína, brat Pavol, švagor Ján, starí rodičia 

Hermína a Štefan 

+ rodičia Štefánia a Jakub, starí rodičia z oboch strán 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

18. 3. 2019 – 24. 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. 

Budúci piatok 22. 3. 2019 sa bude predmodlievať spoločenstvo 

„modlitby matiek“. 
 

• Zbierka na charitu – V našej farnosti sme vyzbierali a odoslali na 

charitu 1 470 €. Pán Boh zaplať a odmeň vašu štedrosť a ochotu 

podeliť sa.  

 

• 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. 

 

• Farská púť – Prosíme tých, ktorí ešte neodovzdali všetky údaje 

k prihláseniu sa na púť, aby tak čo najskôr urobili. Zároveň vás 

prosíme, čo najskôr uhradiť púť, aby sme mohli všetko 

skompletizovať. Cena bez poistenia je 150,- eur a s poistením 162,- 

eur. 

 

• Úmysly sv. omší – V nasledujúcom týždni môžete nahlasovať 

úmysly sv. omší na mesiac apríl. 


