
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
Pondelok 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, 

patrónky Európy, sviatok 

18:30 + rodičia Alexander a Terézia Fialoví a sestra Terézia 

 

Utorok 30. 4.  

18:30  + manžel a otec Štefan / + Július, Martin a Mária 

 

Streda 1. 5.  

18:30 Za kňaza – Pavol Drab – poďakovanie za jeho pastoráciu 

a prosba o pomoc do ďalších rokov 

Štvrtok 2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 

9:00 

 

18:30 

+ za zomrelých z rodiny Brachňákovej, Kojdovej, Dendisovej 

a Zaskovej 

 

Piatok  3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok 

8:00 

18:30 

+ Róbert  Remiáš 

+ rodičia z oboch strán, súrodenci a za Božiu pomoc 

a uzdravenie dcéry 

Sobota  4. 5.  

8:00 

18:30 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

+ dcéra Jeanette Havlinová  

Nedeľa 5. 5. Tretia veľkonočná nedeľa  

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ švagrovia Štefan, Milan a rodičia z oboch strán 

 

Za farnosť 

 

 

 

+ manžel Štefan, rodičia Viktória a Michal 

 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

29. 4. 2019 – 5. 5. 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. 
 

• Nedeľa Božieho milosrdenstva – Dnes 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. 

 

• Prvý piatok, prvá sobota – V tomto týždni máme prvý 

piatok a prvú sobotu mesiaca máj. Spovedáme pred 

každou sv. omšou. V sobotu vás pozývame na modlitbu 

pobožnosti fatimskej soboty, ktorá začína o 7:00 h a po nej 

bude sv. omša.  

 

• Stretnutie seniorov – V piatok po rannej svätej omši 

pozývame seniorov na malé posedenie v Domčeku. 

Potešíme sa, ak prispejete aj drobným občerstvením.   

 

 

 

 


