
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

 

Pondelok 25. 3. Zvestovanie Pána, slávnosť 

18:30 

 

+ Ján a Albína / + manžel Rudolf, rodičia a starí rodičia 

Stejskaloví 

Utorok 26. 3.  

18:30  + manžel Vladimír, otec František, syn František, Ján a Mária 

Beňoví, Izidor Válek, rodina Hierlȁnderová, švagor Michal, 

Anna a Michal Ružovičoví 

Streda 27. 3.  

18:30 + Júlia a Anton Brutenič / + rodičia Marián a Žofia 

 

Štvrtok 28. 3.  

9:00 

 

18:30 

Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Viktóriu – 60 rokov 

 

+ Mária a rodičia Preisingeroví 

Piatok  29. 3.  

8:00 

 

18:30 

+ rodičia Jozef a Františka, sestra Daniela a starí rodičia z oboch 

strán 

+ rodičia Mária a František Milošovičoví 

Sobota  30. 3.  

8:00 

 

18:30 

+ rodičia Štefan a Anna a brat Ivan 

 

+ manžel Viliam Bílik a rodičia z oboch strán 

Nedeľa 31. 3.  4. pôstna nedeľa  

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ rodičia Oľga a Valdemar 

 

Za farnosť 

 

+ rodičia Terézia a Ján, rodičia Anna a Ján a starí rodičia z oboch 

strán 

+ brat Jozef, švagriná Eva a synovci Pavol a Jozef 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

25. 3. 2019 – 31. 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 koná modlitba pobožnosti krížovej cesty. Budúci 

piatok 29. 3. 2019 bude krížová cesta zameraná pre deti. 

Pripravili si ju pre nás deti. 
 

• Krížová cesta v Marianke – Pozývame najmä rodiny, ale 

i všetkých, na krížovú cestu do Marianky v sobotu 6. apríla. 

Začíname o 10:00 hod.   

 

• 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. 

 

• Farský tábor - Pozývame deti vo veku 5 – 15 rokov na denný 

farský tábor, ktorý sa tento rok uskutoční 5. až 9. augusta. 

Všetky potrebné informácie k táboru i možným zľavám z poplatku, 

ako prihlasovanie detí nájdete na farskej webovej stránke a tiež 

na Facebooku na stránke Farský tábor Devínska Nová Ves. 

Zároveň chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí doteraz 

podporili tábor a jeho prípravu. 

 

• Úmysly sv. omší – V nasledujúcom týždni môžete nahlasovať 

úmysly sv. omší na mesiac apríl. 

 

 



 

 

• Chorvátska svätá omša – V nedeľu 31. 3. bude svätá omša ráno 

o 8:00 h v chorvátskom liturgickom jazyku.  

 

• Veľkonočné barančeky – Z farnosti Vysoká nad Uhom nám 

priniesli veľkonočných barančekov, ktorý sú k dispozícii v kostole. 

Príspevkom formou milodaru (10 €) je možné podporiť výstavbu 

pútnického areálu bl. Anny Kolesárovej. 

 

• Krížová cesta v katedrále – Počas Pôstneho obdobia sa v piatok 

koná pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina 

v Bratislave, vždy so začiatkom o 20:00 hod. 

 

• Modlitby matiek – Spoločenstvo Modlitby matiek pozývajú do 

uršulínskeho kostola na spoločné modlitby. Viac informácií je na 

výveske. 

 

 


