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Ne 
16.9.2018 

8:00 †   Anton a Anna Novákovi 
(v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 
Po 

17.9.2018 
18:00 †   Alžbeta Jankovichová, výročná  

(v chorvátskom jazyku) 
Ut 

18.9.2018 
18:00 †   Ján Németh a jeho zosnulí súrodenci 

(v maďarskom jazyku) 
St 

19.9.2018 
18:00 †   František Harrer a jeho rodičia  

(v latinskom jazyku) 
Št 

20.9.2018 
18:00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu s rodinou 

(v slovenskom jazyku) 
Pia 

21.9.2018 
18:00 †   všetci zosnulí, ktorých príbuzní sa zúčastnia na 

tejto sv. omši (v slovenskom jazyku) 
So 

22.9.2018 
15:30 Sobáš so sv. omšou – sl. Tatiana Jankovichová a p. 

Michal Šujan 
18:00 †   Agneša Czafíková a zosnulí členovia z rodiny 

Ne 
23.9.2018 

8:00 †   Ondrej a Terézia Karácsonyiovi 
(v slovenskom jazyku) 

10:00 Za farníkov (v chorvátskom jazyku) 
V pondelok je sv. Róbert Bellarmín, biskup a sv. Hildegarda 

z Bingenu, panna, učitelia Cirkvi; v utorok je sv. Jozef Kupertínsky a sv. 
Viktor III., pápež; v stredu je sv. Január, biskup a mučeník; vo štvrtok je 
sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz, sv. Pavol Chong Hasang a spol., kórejskí 
mučeníci; v piatok je sv. Matúš, apoštol a evanjelista; v sobotu je sv. 
Emerám, biskup a mučeník; v nedeľu je sv. Línus, pápež a sv. Pio z 
Pietralciny, kňaz.    

Detské sväté omše bývajú v každý piatok. Mali by ich navštevovať 
predovšetkým deti, ktoré pôjdu v roku 2019 na prvé sväté prijímanie.  

Pán Denis Németh v týchto dňoch začne nahrávať dokumentárny 
film o našom kostole s názvom Kostol sv. Mikuláša, ktorý potrvá približne 
pol roka. Touto cestou prosí o spoluprácu všetkých, ktorí by chceli alebo 
vedeli o našom kostole niečo povedať alebo poskytnúť foto, či video 
materiál, aby mal dokument čo najhodnotnejšiu autenticitu, aby sa 
zachovalo dedičstvo našich predkov. Tento projekt je podporený fondom 
na podporu národnostných menšín. 



V sakristii si môžete zapisovať úmysly svätých omší na celý rok 
2018. K sviatosti pokánia môžete pristúpiť vždy po sv. omši.  

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia 
spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú 
stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup 
Mons. Stanislav Zvolenský.  

 


