
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 18. 11.  

18:30 + Júlia Zúbková, jej manžel a st. rodičia / + rod. Mária a Peter, 

bratia Gregor, Blažej a Damián 

Utorok 19. 11.  

18:30 + teta Milka / + rod. Anton a Alojzia, st. rod. Mária a Alojz, 

Štefánia a Matej, Rozália a Kolman 

Streda 20. 11.   

18:30  + Branislav Krištofič / za dar viery pre rodinu Miriam a Mateja 

Štvrtok 21. 11. Obetovanie Panny Márie, spomienka 

9:00 

 

18:30 

+ st. rod. Viktor a Cecília a dcéra Mária 

 

+ rod. Alžbeta a Jozef, Júlia a Ján 

Piatok  22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice 

18:30 + Štefan Štefunko a za zdravie manželky Ruženy / za Božiu 

pomoc pre Miroslava  

Sobota  23. 11.  

8:00 

 

18:30 

+ rod. Emília a Augustín, Helena a Karol Martanovičoví 

 

+ Anna 

Nedeľa 24. 11. 34. nedeľa cez rok – NEDEĽA KRISTA KRÁĽA 

8:00 

 

 

9:30 

 

11:00 
 
 

18:30 

+ za zdravie a Božiu pomoc Bianke s rodinou a za uzdravenie 

Sandry 

 

Za farnosť 

 

+ manželka Štefánia a zosnulí z oboch strán 

 

+ manžel Ivan, brat Jozef a jeho rodina 



 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

18. 11. 2019 – 24. 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. 

 

• Duchovná obnova rodín – V našej farnosti pripravuje 

Duchovnú obnovu pre rodiny, ktorá sa uskutoční v sobotu, 

7. decembra dopoludnia. V najbližších dňoch bude spustené 

prihlasovanie na toto stretnutie. 

 

• Začíname Advent – V nedeľu, 1. decembra od 15:00 hod. 

srdečne pozývame na koncert do nášho kostola, ktorým 

začneme obdobie Adventu. O 16.00 hod. bude nasledovať 

otvorenie umeleckej výstavy v F-Centre. Program bude 

zahŕňať aj predaj kníh, pripravená je tvorivá dielňa pre deti 

a občerstvenie. 
 

 


