
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 2. 9. 

18:30 + otec Štefan, matka Ľudmila a brat Štefan 

 

Utorok 3. 9.  sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka 

18:30 + svat Jozef 

 

Streda 4. 9.  

18:30 + starí rodičia Cyprián a Eugénia a švagor Vladimír 

 

Štvrtok 5. 9. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka 

9:00 

 

18:30 

 

 

+ rodičia Gejza a Marta a brat Vladko a bratranec Imrich 

Piatok  6. 9.  

8:00 

 

18:30 

 

 

+ Katarína Klepáčová 

Sobota  7. 9. sv. Marka Križina, Melichera Grozdieckeho a Štefana 

Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka 

8:00 

 

18:30 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

+ sestra Gizka, manžel a rodičia z oboch strán  

Nedeľa 8. 9.   23. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 

18:30 

+ rodičia Jakub a Rozália, súrodenci, Mária, Ignác a Katarína 

a brat Cyprián 

Za farnosť 

 

+ syn Zdenko, r. Jozef a Mária a brat Jozef 

 

+ m. Stanislav Šilhan 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

2. 9. 2019 – 8. 9. 2019 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až streda 18:30, štvrtok 

o 9:00 a 18:30, piatok 8:00 a 18:30, sobota 8:00 a 18:30, 

nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:30. 

 

• Pohreb a sv. omša – V stredu 4. 9. 2019 o 13.00 bude 

pohreb so sv. omšou zosnulej Márie Murányiovej, 

r. Hrvolovej.  

 

• Sv. omše – Od tohto týždňa už sú všetky sv. omše tak ako 

bývajú počas školského roka. V pondelok až stredu 18:30, 

štvrtok o 9:00 a 18:30, piatok 8:00 a 18:30, sobota 8:00 

a 18:30, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 18:30. 

 

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

piatok a prvú sobotu mesiaca september. Spovedáme pred 

každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok aj počas sv. omší. 

V piatok bude z príležitosti začiatku školského roka aj 

prosiť o pomoc Ducha Svätého, do nasledujúceho 

školského, či akademického roku.  

 

• Stretnutie rodičov na materskej – Aj v tomto roku 

pozývame rodičov, ktorý sú zo svojimi deťmi na materskej 

na sv. omšu každý štvrtok o 9.00 a po nej na malé stretnutie 

na fare. 

 

• Stretnutie seniorov – V piatok po sv. omši o 8:00 

pozývame na stretnutie seniorov, ktoré bude bývať vždy 

v prvý piatok mesiaca. 


