
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
Pondelok 6. 5. 

18:30 + rodičia Mária a Dominik 

 

Utorok 7. 5.  

18:30  + manžel Ndiko a za Božiu pomoc pre deti / + matka Eva 

 

Streda 8. 5.  

18:30 + manžel Ján, dcéra Ľubka a švagriná Klárika 

 

Štvrtok 9. 5.  

9:00 

 

18:30 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov Kľuskových 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu 

Piatok  10. 5.  

8:00 

 

18:30 

 

 

+ starí rodičia Mária a Mikuláš Gramatoví, rodičia Anna 

a Michal a brat Ľuboš Darivčákoví 

Sobota  11. 5.  

8:00 

 

18:30 

 + priateľ Paľko a jeho rodičia 

 

+ manžel Ivan a rodičia z oboch strán 

Nedeľa 12. 5. Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ rodičia Viktor a Cecília, dcéra Mária 

 

Za farnosť 

 

Za prvoprijímajúcich a ich rodiny 

 

+ Vladimír Klučník 

 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

6. 5. 2019 – 12. 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 Dobrého Pastiera – Budúca nedeľa je Nedeľou 

Dobrého Pastiera. Zároveň sa celý budúci týždeň budeme 

modliť za duchovné povolania. Bude zbierka na seminár. 

Pán Boh zaplať za vaše dary.  

 

• Prvé sväté prijímanie – Nasledujúce dve nedele 12. a 19. 

mája deti našej farnosti pri svätých omšiach o 11:00 h po 

prvýkrát príjmu eucharistického Krista.   

 

• Deň otvorených dverí - Bohoslovci spolu s 

predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a 

Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň 

otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája 2019 v 

priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 

hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou 

v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunú do 

priestorov seminára, kde bude program pokračovať. 

 

• Potravinová pomoc pre onkologické deti – Ak by ste sa 

chceli zapojiť do potravinovej zbierky pre onkologické 

deti a ich rodiny, môžete si bližšie informácie prečítať na 

plagátiku na výveske.  
 

 


