
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
Pondelok 30. 9. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 

18:30 Za Božiu pomoc a dary Ducha svätého pre Miroslava a Kristínu 

 

Utorok 1. 10.  sv. Terézie od dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky 

Cirkvi, spomienka 

18:30 Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha svätého pre Máriu 

 

Streda 2. 10.  Svätých anjelov strážcov, spomienka  

18:30 + Alojz, Margita, Terézia, Oľga, Ján a Michal / + rodičia Michal 

a Ľudmila, brat Vladimír a starí rodičia Agneša a Vavirnec  

Štvrtok 3. 10.  

9:00 

 

18:30 

 

 

+ rodičia Mária a František Milošovičoví a starí rodičia Musiloví 

a Milošovičoví 

Piatok  4. 10. Sv. Františka Assiského, spomienka 

8:00 

 

18:30 

 

 

+ starí rodičia Jozef a Karolína a ich rodičia 

Sobota  5. 10.  

8:00 

 

18:30 

Za živých i mŕtvych členov ružencového bratstva 

 

+ Branislav Krištofič 

Nedeľa 6. 10.   27. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 

18:30 

+ rodičia Jozef a Emília a ich rodičia 

 

Za farnosť 

 

+ otec Jozef a za zdravie a Božiu pomoc pre matku Teréziu 

 

+ rodičia Karol a Juliana a rodičia František a Lucia a ostatní 

príbuzní 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

30. 9. 2019 – 6. 10. 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. 

 

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

a sobotu mesiaca október. Spovedáme pred každou sv. 

omšou, vo štvrtok a piatok aj cez sv. omše. V piatok je sv. 

omša aj o 8:00 po nej stretnutie v domčeku. Mesiac október 

je aj ružencovým mesiacom, preto vás chceme pozvať aj 

k spoločnej modlitbe ruženca tu v kostole pred sv. omšami. 

 

• Stretnutie rodičov – V stredu 2. 10. 2019 bude o 19:00 

v Fcentre stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 

 

• Poďakovanie za úrodu – Budúcu nedeľu bude detská sv. 

omša o 11:00. Pri tejto sv. omši by sme sa poďakovali za 

úrodu. Po nej by bolo malé agapé, preto by sme vás aj chceli 

poprosiť o podelenie sa z nejakými dobrotami. 

 

• 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.  


