
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
Pondelok 22. 4.  

8:00 

 

11:00 

 

+ matka Irena, starí rodičia Gejza, Júlia a priatelia Ivan, Beatrix 

a Magdaléna 

+ rodičia Anna a Michal, brat Ľuboš Darivčákoví a svokor 

Zoltán Molnár 

Utorok 23. 4.  

18:30  + svokrovci Matilda a Vojtech, švagrovci Anton a Marta / za 

Božiu pomoc a skoré uzdravenie pre Zuzanu 

Streda 24. 4.  

18:30 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu Betákovú 

a Maslenovú a zomrelí starí rodičia Debnároví, Marcel a Braňo / 

Za Božie požehnanie a zdravie pre našich otcov biskupov a za 

ich vzájomnú jednotu  

Štvrtok 25. 4.  

9:00 

18:30 

+ z rodiny Brachňákovej, Kojdovej, Dendisovej a Zackovej 

+ manžel Ľubomír, rodičia a starí rodičia 

Piatok  26. 4.  

8:00 

18:30 

+ kolegyňa Boženka 

+ rodičia Jozefína a Peter a ostatní príbuzní 

Sobota  27. 4.  

8:00 

18:30 

+ Milan Hoza 

+ rodičia Juraj a Mária 

Nedeľa 28. 4. Druhá veľkonočná nedeľa–Nedeľa Božieho milosrdenstva  

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

Za manželov – 50. výročie sobáša, za zomrelých rodičov 

a starých rodičov z oboch strán 

Za farnosť 

 

Poďakovanie za 90 rokov života a prosba o Božie požehnanie 

a ochranu Panny Márie 

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Máriu a 

Annu 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

22. 4. 2019 – 28. 4. 2019 

• Bohoslužby v týždni – pondelok 8:00 a 11:00, utorok a 

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. 
 

• Nedeľa Božieho milosrdenstva – Budúcu nedeľu 28.4. 

vás pozývame na spoločnú adoráciu a modlitbu korunky 

Božieho milosrdenstva o 15.00 v kostole. Počas tohto 

týždňa sa po každej sv. omši až do nedele budeme spolu 

modliť novénu k Božiemu milosrdenstvu. Adorácia pred 

večernou sv. omšou nebude. 

 

• Chorvátska sv. omša – Budúcu nedeľu 28. 4. 2019 bude 

sv. omša o 8:00 v Chorvátskom jazyku. 

  

• Farská ofera – Dnes po sv. omšiach sa koná farská ofera. 

Pán Boh zaplať a vďaka za vašu podporu. 

 

• Úmysly sv. omší – V tomto týždni môžete v sakristii 

nahlasovať úmysly sv. omší na mesiac máj.  

 

• Poďakovanie – Ďakujeme, Pán Boh zaplať všetkým, ktorí 

ste akýmkoľvek spôsobom, či už prípravou kostola, 

liturgie, zapájaním sa do príprav a priebehu sviatkov 

pomáhali ku krajšiemu a pokojnému priebehu 

veľkonočných sviatkov.  

 



• Koncert - V sobotu 27.4. o 16:30 pripravil folklórny súbor 

Črip tamburášsky koncert spolu s tamburášmi zo Záhrebu, 

Jaroviec a Čunova v kostole Ducha Svätého v Devínskej.  
 

 

 


