
 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
Pondelok 10. 6. Svätodušný pondelok; Preblahoslavenej Panny Márie, 

Matky Cirkvi, spomienka 

8:00 

18:30 

  

Za obete 2. svetovej vojny v Devínskej Novej Vsi, osobitne za 

popravených 42 zajatcov 

Utorok 11. 6. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka 

18:30  + rodičia Valéria a Alojz, Ida a Michal a starí rodičia z oboch 

strán 

 

Streda 12. 6.  

18:30 Na úmysel  

 

Štvrtok 13. 6.  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, 

sviatok 

9:00 

 

18:30 

+ František Polák a rodičia z oboch strán (1. rok od úmrtia) 

 

+ brat Anton 

Piatok  14. 6.  

8:00 

 

18:30 

Na poďakovanie a prosba o ďalšie požehnanie a pomoc – brat 

Karol – 60. rokov 

Za Margitku – za zdravie a Božiu pomoc 

Sobota  15. 6.  

8:00 

 

18:30 

 

 

+manžel a rodičia z oboch strán 

Nedeľa 16. 6. Nedeľa Najsvätejšej Trojice 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

Za zdravie sestry Ivety a za jej rodinu 

 

Za farnosť 

 

+ manžel Ondrej, rodičia Matejoví a Ebringeroví, starí rodičia 

z oboch strán, otec Vladimír Lánik 

+ manžel Jozef, rodičia, švagriná, Brigita a Mária 

 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

10. 6. 2019 – 16. 6. 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. 

 

• Fotoalbumy z prijímaní – V sakristii  už sú fotoalbumy 

z oboch prvých svätých prijímaní. 

 

• Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – Dnes slávime 

zasvätenie nášho kostolíka (hody). Po sv. omšiach bude 

farská ofera. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. 

 

• Deň Farnosti – Budúcu nedeľu vás srdečne pozývame na 

spoločne prežité popoludnie v našom Fcentre. Tak ako 

minulý rok sa o zábavu a kultúrne vyžitie bude starať 

najmä orchester našej ZUŠ For Bratislava, budú 

pripravené súťaže pre deti, prezentácia 

a predstavenie našej tohtoročnej púte v Macedónsku 

a Albánsku. Tiež sa pripravuje malé občerstvenie a i vás 

by sme chceli poprosiť o podelenie sa so sladkým či 

slaným pečivom, ktoré môžete od 11.00 prinášať do 

Fcentra. Tí, ktorí sa chcú aj aktívne zapojiť pri príprave 

a organizovaní, pozývame na spoločné stretnutie v stredu 

12.6. o 19.30 na fare. 
 

 


