
 

 

 

 

 

Rozpisy svätých omší 
 

Pondelok 9.10.  

19:00 + Ondrej Martanovič a rodičia z oboch strán 
 

Utorok 10.10.   

19:00  + manžel Štefan, rodičia z oboch strán a Mária, Ondrej a Michal 

 

Streda 11.10. Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka 

19:00 + Terézia, Margita, Alojz / + rodičia František a Valéria 

Ongeroví 
 

Štvrtok 12.10. 

19:00 + rodičia Olympia a Jozef Farenzenoví, starí rodičia z oboch 
strán a Michal 

 

Piatok  13.10.  

19:00 + Pavol Bob (výročná) 
 

Sobota  14.10.   

8:00 

 

 

19:00 

+ Martin a Anna 
 

Nedeľa 15.10.   28. nedeľa v cezročnom období 

8:00  

 

9:30 

 

11:00  

 

19:00  

+ rodičia Oľga a Valdemar, Anna a Bohumír 

 

za farnosť 
 

za Božiu pomoc pre rodinu Meyrovú 

 
+ rodičia Terézia a Ján, Anna a Ján 

 

 



Program farnosti Bratislava – Devínska Nová Ves 

9. 10. 2017 – 17. 10. 2017 

• Bohoslužby v týždni – pondelok až piatok o 19.00, 

sobota o 8.00 a 19.00, nedeľa 8.00, 9.30, 11.00, 19.00. 

 

• Stretnutie miništrantov a záujemcov o miništrovanie – 

V sobotu 14.10.207 o 10.00 v Fcentre bude stretnutie 

miništrantov, ale aj tých, ktorí by chceli prísť bližšie 

k oltáru. Niečo nové sa naučíme, no samozrejme sa aj 

zabavíme. 

 

• Stretnutie mladých – Chceli by sme v našej farnosti 

ponúknuť pravidelné stretanie sa našich mladých, ktoré by 

si vzali na starosť už naši starší mladí, ktorí sa stretávajú 

pravidelne v stredu po sv. omši V piatok 13.10.2017 

pozývame mladých, ktorí navštevujú 6. – 9. ročník 

základnej školy na stretko, ktoré bude po sv. omši. 

Stretnutia by zatiaľ bývali pravidelne každý druhý piatok 

po večerných sv. omšiach. 

 

• Stretnutie detí – Aj v tomto roku budú pokračovať 

stretnutia detí v F-centre. Budú bývať každý utorok 

o 17:00. Pozývame všetky deti aj rodičov. 

 

• Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí – V utorok 

10.10.2017 o 19.00 bude v Fcentre stretnutie rodičov detí, 

ktoré chcú v tomto školskom roku prijať prvý raz Pána 

Ježiša v eucharistii. 

 

 



• Svätomartinská púť - V sobotu 14. októbra 2017 sa 

uskutoční spoločná púť veriacich z farností troch 

bratislavských dekanátov do Katedrály sv. Martina pri 

príležitosti Roku sv. Martina. Púť sa začne o 10.00 hod. 

náučným výkladom o katedrále s možnosťou prehliadky, 

pokračovať bude o 11.15 hod. modlitbou posvätného 

ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a následne 

sv. omšou so začiatkom o 12.00 hod. Po svätej omši bude 

možnosť uctenia si relikvie sv. Martina. 


