
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka 

18:30 +  Alojz a Rozália Doubravoví, ich súrodenci a rodičia 

 

Utorok 24. 9.   

18:30 + manželia Paulínka a Fridrich Matúškoví / + Andrea 

 

Streda 25. 9.  

18:30 Poďakovanie k životnému jubileu Terézie a Márie / + matka 

Edita, otec Štefan a rodičia Jozef a Kvetka 

Štvrtok 26. 9.  

9:00 

 

18:30 

 

 

+ brat František Tóth 

Piatok  27. 9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 

18:30 Úmysel za združenie zázračnej medaily – živí i mŕtvi 

 

Sobota  28. 9.  

8:00 

 

18:30 

Za šťastný pôrod pre Zuzku a Kristínku  

 

+ starí rodičia Ján a Mária a ich rodičia 

Nedeľa 29. 9.   26. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 

 
 

18:30 

+ Michal 

 

Za farnosť 

 

Za Božiu pomoc k výročiu dožitia 70 rokov 

 

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Annu 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

23. 9. 2019 – 29. 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. 

• Pohrebná svätá omša – V piatok 27. 9. o 14:00 h bude 

pohrebná svätá omša a pohreb zosnulého Ing. Jozefa 

Hoffera.  

• 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. 

• Stretnutie birmovancov – tí, ktorí sa tento rok pripravujú 

k prijatiu sviatosti birmovania, budú mať po-prázdninové 

stretnutie v piatok večer: začíname sv. omšou o 18:30 hod.  

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

Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život s 

bohatým sprievodným programom. V nedeľu sa 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. 


