
 

 

 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 

 
Pondelok 20. 1. 

18:30  + brat Štefan / za zdravie a Božiu pomoc pre priateľku Martu 

 

Utorok 21. 1. sv. Agnesy, panny a mučenice, spomieka 

18:30 + Jozef a Berta Živneroví a rodičia z oboch strán 

 

Streda  22. 1. 

18:30 + rodičia Mária a Peter, Mária a Rudolf, bratia Gregor, Blažej a 

Damián / + Mária-Lujza 

Štvrtok 23. 1. 

9:00 

 

18:30 

+ farár Ján a rodičia 

 

+ Valika, Štefan a Jozef Jurčíkoví, rodičia z oboch trán 

Piatok  24. 1. sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomien. 

18:30 + manžel Ivan 

 

Sobota  25. 1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 

8:00 

 

18:30 

+ Jozef, Margita a Marcela 

 

+ otec Vojtech, matka Mária a ostatní príbuzní 

Nedeľa 26. 1. TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

8:00 

 

9:30 

 

11:00  

 

18:30  

+ manžel Andrej, rodičia Bilecoví a Minárikoví 

 

za farnosť 

 

+ Ján a Albína 

 

+ Mária a Vavrinec, brat Jozef a starí rodičia Mária a Štefan 

 



 

 

Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

20. 1. 2020 – 26. 1. 2020 

 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až v stredu 18.30, štvrtok 9.00, 

18:30, piatok 18:30, sobota 8:00 a 18:30, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00, 

18:30. 
 

• Farská púť – Od tejto nedele sa môžete prihlasovať na púť do 

Gruzínska a Arménska. Prihlásiť sa môžete len osobne buď 

v sakristii alebo v kancelárii na farskom úrade. Zároveň túto 

nedeľu končí prihlasovanie na púť do Talianska. Túto môžete už 

zaplatiť, najlepšie prevodom na účet cestovnej kancelárie 

Awertravel. Číslo účtu aj s variabilným symbolom dostane 

v sakristii, alebo nájdete aj na farskej webovej stránke, 

nezabudnite zapísať aj vaše meno. 

 

• Pohreb – V stredu 22.1.2020 bude o 14.00 pohreb zosnulej 

Melánie Rusnákovej, rod. Muchovej. 

 

• Láske sa treba učiť – V kostole si môžete zakúpiť knihu pre deti 

o ceste k objavovaniu emócií, vzťahov a sexuality a s príručkou 

pre rodičov. Cena oboch je 10 eur. 

 

• Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – Od 18.1. do 25.1. 

2020 prebieha týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Nezabudnime aj my na tento úmysel vo svojich modlitbách.  

 

• Farská púť – O... 


