
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 16. 9. sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, 

spomienka 

18:30 Za Janku s rodinou – poďakovanie a prosba o Božiu pomoc 

 

Utorok 17. 9.   

18:30 + matka Milada /+ Peter Boľanovský 

Streda 18. 9.  

18:30 Na poďakovanie za 6 vnúčat a prosba o zdravie a Božie 

požehnanie 

 

Štvrtok 19. 9.  

9:00 

 

18:30 

 

 

+ manžel Ladislav, za jeho mamu a starých rodičov 

Piatok  20. 9. sv. Kórejských mučeníkov, spomienka 

18:30 + manžel Milan, matka Helena a švagor František 

 

Sobota  21. 9.  sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 

8:00 

 

18:30 

+ rodina Purmová, Fiurášková a Potemriová 

 

+ Viera (1. výročie smrti) a Viliam 

Nedeľa 22. 9.   25. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 
 

17:30 

+ kňaz Michal 

 

Za farnosť 

 

+ rodičia Anna a Michal.    , brat Ľuboš Darivčákoví  a za 

uzdravenie vnučky Ely a za zdravie pre dcéru Vieru 

 

+ manžel Štefan, syn Miroslav a rodičia z oboch strán 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

16. 9. 2019 – 22. 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, 18:30. 

 

• Sedembolestnej Panny Márie – Dnes je slávnosť 

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Dnešná 

večerná sv. omša bude o 17:30 v kostole. 

 

• 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 – Chcem sa poďakovať všetkým 

vám, ktorí ste včera pomohli pri prácach pri kostole 

a v záhrade. Vďaka za vašu ochotu. 

 

• Príprava na krst dospelých – Dospelí, ktorí by chceli 

prijať sviatosť krstu, alebo iné sviatosti sa môžu prihlásiť 

na fare, aj tento rok začneme nový kurz prípravy. 

 

• Príprava na manželstvo – Mladí, ktorí sa chcú pripraviť 

na vyslúženie si sviatosti manželstva, alebo sa viac 

dozvedieť o manželstva, alebo hľadajú cestu vo svojom 

partnerskom vzťahu sa môžu prihlásiť na fare. Kurz by sme 

mali začať v októbri.  

 



• Pochod za život - Ako bolo avizované, budúci víkend sa v 

Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život s 

bohatým sprievodným programom. V sobotu 21. 9. 2019 sa 

o 18:00 uskutoční otváracia svätá omša v Dóme sv. Martina. 

Po nej bude o 20:00 hlavný duchovno-kultúrny program v 

Incheba Expo Aréne. Vstup je voľný. V nedeľu sa opäť v 

areáli výstaviska uskutoční slávnostná svätá omša za účasti 

biskupov Slovenska so začiatkom o 10:00. Parkovanie je 

možné priamo v areáli výstaviska. Samotný Národný 

pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so 

začiatkom o 13:30. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť 

postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. 

Podrobnosti nájdete na stránke pochodzazivot.sk. 

 

• Benefičný koncert – Srdečne vás pozývame v nedeľu 21. 

9. 2019 na benefičný koncert na podporu chudobných detí 

v Burundi, ktorí sa uskutoční na Istrijskej 6. Chceme vás 

poprosiť a zároveň poďakovať, že prispejete svojimi 

koláčikmi a pečivom. Ostatné občerstvenie bude 

zabezpečené. Bližšie informácie nájdete na nástenke. 

 

• Príprava na birmovanie – Pripomíname birmovancom, 

ktorí sa pripravujú ku sviatosti birmovania, že stretnutia 

začnú opäť od 27. septembra. 

 


