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KVETNÁ NEDEĽA  
 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 
 

ŠTVRTOK 

PIATOK 

SOBOTA 

NEDEĽA 

 

Zelený štvrtok – V tento deň si pripomíname ustanovenie sviatosti 
Oltárnej, sviatosti kňazstva a Ježišov príkaz lásky. 
 

Veľký piatok – V tento deň sa podľa pradávnej tradície neslávi obeta 
svätej omše, pretože si pripomíname Ježišovu vlastnú obetu na kríži. 
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, čo 
nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. 
 

Biela sobota – Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania. Táto 
vigília pripomína svätú noc, v ktorej Pán Ježiš vstal z mŕtvych a je 
zároveň očakávaním jeho príchodu. 
 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtychvstania. 
 

BOHOSLUŽBY OCHODNICA DUNAJOV 
Pondelok 7.00 hod.  
Utorok   7.00 hod.  
Streda 18.00 hod. 17.00 hod. 

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE: 
Zelený štvrtok 17.30 hod.  
Veľký piatok 16.00 hod.  
Biela sobota 18.00 hod.  

 
Veľkonočná nedeľa 7.30 a 10.30 hod. 9.00 hod. 

 

Ø   Na Zelený štvrtok bude v Dunajove pobožnosť sv. ruženca o 16.00 hod. 
Ø   Na Veľký piatok sa začne pobožnosť krížovej cesty v uliciach Ochodnice o 8.45 hod. pri 

kríži pri Hájovni a pojdeme dole dedinou. V prípade zlého počasia bude pobožnosť v 
kostole. V Dunajove bude pobožnosť krížovej cesty na Veľký piatok o 16.00 hod.  

Ø   Na Veľký piatok po skončení obradov bude vystavená sviatosť Oltárna k poklone v Božom 
hrobe do 21.00 hod. Adorácia bude pokračovať na Bielu sobotu od 7.30 do 18.00 hod. V 
Dunajove bude poklona na bielu sobotu od 8.00 do 16.00 hod.  

Ø   Na budúcu nedeľu je veľkonočná ofera.  
Ø   Dnes je v našej farnosti spoločná spoveď od 15.00 hod. do 16.30 hod. V pondelok sa 

spovedá v Rudine, Nesluši a Hornom Vadičove a v utorok v Kysuckom Novom Meste. 
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (t.j. sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel 
sv. Otca) možno získať:  

1. Na Zelený štvrtok pri verejnej poklone sviatosti Oltárnej a to recitovaním, alebo spevom 
piesne „Prevelebnej tu sviatosti“. 

2. Na Veľký piatok za nábožnú účasť pri poklone kríža.  
3. Na Bielu sobotu za obnovu krstných sľubov.  



	


