
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 9. 9. 

18:30 Prosba o Božiu pomoc pri štúdiu pre Mariána a Anna /+ Ján, 

Anna, Karol, Ján, Jozef, Mária a Helena 

Utorok 10. 9.   

18:30 + Danka Škridlová /+ Jozef, Anna, Pavol, Andrej, Anna, Ján, 

Mária, Jozef, Zdenka a Ján 

Streda 11. 9.  

18:30 + syn Janko, manžel Ján a rodičia z oboch strán /+ rodičia 

Hamšíkoví, Benkovičoví, Novekoví, brat Juraj, švagor Ladislav, 

zať Viliam a otec Peter 

Štvrtok 12. 9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka 

9:00 

 

18:30 

+ stará mama Mária a krstná mama Mária 

 

+ matka Mária a svokra Mária - Lujza 

Piatok  13. 9. sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 

18:30 + rodičia Ján a Sidónia /+ manžel Karol, rodičia Jozef a Helena, 

rodičia Tomáš a Anna 

Sobota  14. 9. Povýšenie svätého kríža, sviatok 

8:00 

 

18:30 

+ manžel Milan a rodičia z oboch strán 

 

+ Katarína a Ján Zahradníčkoví a starí rodičia Alžbeta a Štefan 

Nedeľa 15. 9.   Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 

slávnosť 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 

17:30 

+ Zlatica 

 

+ manželia Mária a Viktor Hanjoví a sestra Katarína 

 

+ Štefan Kačkovič a manželka Anna 

 

Za farnosť 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

9. 9. 2019 – 15. 9. 2019 

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

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

8:00, 9:30, 11:00, 17:30. 

 

• Pohreb a sv. omša – V utorok 10. 9. 2019 o 11.00 bude 

pohreb so sv. omšou zosnulej Rozálie Miklíkovej, 

r. Hrotkovej.  

 

• Sv. omše – Od septembra budú piatkové sv. omše len večer 

o 18.30, s výnimkou prvých piatkov, kedy bude aj ranná 

svätá omša o 8:00 a po nej stretnutie seniorov.  

 

• Sedembolestnej Panny Márie – V nedeľu je slávnosť 

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. 

Všetkých pozývame na národnú púť do Šaštína. Tak, ako 

býva v našej farnosti zvykom na tento sviatok, večerná 

svätá omša bude o 17.30 vo Weitovom lome. V prípade 

nepriaznivého počasia budeme sv. omšu slúžiť v kostole (v 

tom istom čase). 

  

• Stretnutie rodičov na materskej – Aj v tomto roku 

pozývame rodičov, ktorí sú so svojimi deťmi na materskej 

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

stretnutie na fare. 

 

• Brigáda v okolí kostola – Chceme poprosiť ochotných 

brigádnikov pomôcť budúcu sobotu 14. 9. 2019 s čistením 



odkvapov a odtokov v okolí kostola, možno aj s oberačkou 

hrozna vo farskej záhrade. Vďaka za vašu ochotu. 

 

• Dobrovoľníci - Národný pochod za život potrebuje ešte 

400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych 

tímoch od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra. 

Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na 

stránke www.pochodzazivot.sk - odkaz na registráciu 

dobrovoľníkov sa nachádza na stránke vpravo hore. 
 

 

http://www.pochodzazivot.sk/

