
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

 

Pondelok 1. 4.  

18:30 

 

+ priateľ Miroslav Slovinec 

Utorok 2. 4.  

18:30  Za zomrelých i živých kňazov, rehoľníkov a rehoľnice 

 

Streda 3. 4.  

18:30 + Ndiko a za zdravie a Božiu pomoc pre deti 

 

Štvrtok 4. 4.  

9:00 

 

18:30 

+ z rodiny Brachňákovej, Kojdovej, Dendisovej a Zackovej 

 

Za rodinu Benzírových, zvlášť za zdravie pre otca Štefana 

Piatok  5. 4.  

8:00 

 

18:30 

+ Jozef, Margita, rodičia a súrodenci  

 

Za zdravie a Božiu pomoc v ťažkej chorobe 

Sobota  6. 4.  

8:00 

 

18:30 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

+ manžel Vladimír Skalník 

Nedeľa 7. 4.  5. pôstna nedeľa  

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ manžel Imrich, brat Ján a rodičia z oboch strán  

 

Za farnosť 

 

+ manžel Peter, rodičia Mária a Karol, Alžbeta a Pavel  

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinku 

 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

1. 4. 2019 – 7. 4. 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. 

 

• Sviatosť zmierenia – V nedeľu 7. 4. 2018 prídu do našej farnosti 

kňazi z okolitých farností, aby nám vyslúžili sviatosť zmierenia. 

Spovedať sa bude od 15.00 do 18.00 v Fcentre a v kostole. Tiež 

môžete zahlasovať v sakristii svojich chorých k spovedaniu 

v domácnostiach.  

 

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

omšou o 18:00 koná modlitba pobožnosti krížovej cesty. 
 

• Krížová cesta v Marianke – Pozývame najmä rodiny, ale 

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

Začíname o 10:00 hod.   

 

• 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 a možným zľavám z 

poplatku, i 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. 

 

• Veľkonočné barančeky – Z farnosti Vysoká nad Uhom nám 

priniesli veľkonočných barančekov, ktorí sú k dispozícii v kostole. 

Príspevkom formou milodaru (10 €) je možné podporiť výstavbu 

pútnického areálu bl. Anny Kolesárovej. 

 

 



 

 

 

• Združenie zázračnej medaily – V rámci Združenia zázračnej 

medaily ste sa mnohí z vás prihlásili, že chcete mať u seba kaplnku 

Panny Márie. Preto je vo vchode do kostola napísaný rozpis, aby 

každá rodina, ktorá má záujem mať túto kaplnku u seba, ju mohla 

mať 2-krát do roka. Chceme Vás teda poprosiť, aby ste naozaj 

dodržiavali týždňový interval a navzájom si vždy kaplnku po 

týždni odovzdávali. 


