
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 11. 11.  Sv. Martina z Tours, biskupa, SVIATOK 

18:30 + svokrovci Matilda a Vojtech, švagor Anton a švagriná Marta / 

za zdravie, Božiu pomoc a poďakovanie od Petra 

Utorok 12. 11.  Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka 

18:30 + r. Bartolomej a Mária, st. rod. Bartolomej a Rozália a svokor 

Ján / za dar viery pre Elenu a Miroslava 

Streda 13. 11.   

18:30 + Milan Streďanský a rodina/ + brat Dušan a priateľ Robo 

Štvrtok 14. 11.  

9:00 

 

18:30 

+ Michal Matušek 

 

+ r. Jozef a Františka a príbuzní 

Piatok  15. 11.  

18:30 + Jozef Hoffer / 

+ r. Anna a Ján, st. r. Mária, Andrej, Anna a Valent  

Sobota  16. 11.  

8:00 

 

18:30 

Za dar viery pre deti 

 

Za úspešnú operáciu a skoré uzdravenie matky Ruženy  

Nedeľa 17. 11.               33. nedeľa v cezročnom období 

8:00 

 

9:30 

 

11:00 
 
 
 
 

18:30 

+ prastarí rodičia a st. r. Encingeroví, st. r. Hanúskoví a Darážoví 

 

Za farnosť 

 

Za uzdravenie vnučky Elií a za zdravie a B. pomoc pre dcéru 

Vieru Noble a + rodič. Annu a Michala, brat Ľuboš Darivčákoví 

a svokor Zoltán Molnár 

 

+ rod. Margita a Anton, st. r. z oboch strán, syn Marián, brat Ján 

a ujovia Milan a Viliam 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

11. 11. 2019 – 17. 11. 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. 

 

• Farský futbalový turnaj – pozývame detských športovcov 

na farský futbalový turnaj – prihlasovanie i všetky potrebné 

informácie sú na plagáte vo výveske. 

• Patrón arcidiecézy – V pondelok si pripomíname v našej 

arcidiecéze sviatok sv. Martina, nášho patróna. 

V nedeľu o 15.30 (10. novembra) sa uskutoční v Katedrále 

sv. Martina koncert. Vstup je na báze dobrovoľného 

príspevku – viac informácií na plagáte vo výveske. 

 

• Spomienka na 17. november – Otec arcibiskup bude dňa 

17. novembra sláviť sv. omšu o 10:30 v katedrále 

sv. Martina ako poďakovanie a posilnenie náboženskej 

slobody po roku 1989. 
 

 


