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ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 
 
 
    LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

STREDA 

 

 

 

 

Nedeľa 

 

Popolcová streda – je to deň pokánia v celej Cirkvi a zároveň začiatok pôstneho 
obdobia. Na popolcovú stredu je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. 
V tento deň nemožno zdržovanie sa mäsitého pokrmu nahradiť iným skutkom 
pokánia. Na popolcovú stredu budeme označení znakom kríža na čelo s 
popolom, čo je pre nás výzvou k pokániu.  

Prvá pôstna nedeľa. 

 

 

OCHODNICA SVÄTÁ OMŠA SVÄTÁ SPOVEĎ 
PONDELOK 18.00 hod. 17.00 – 18.00 hod. 
UTOROK 7.00 hod.  

STREDA 18.00 hod.  

ŠTVRTOK 18.00 hod. 17.00 – 18.00 hod. 

PIATOK 18.00 hod. 16.00 – 18.00 hod. 

SOBOTA 7.00 hod.   
NEDEĽA 7.30 a 10.30 hod.  

 
 

DUNAJOV SVÄTÁ OMŠA SVÄTÁ SPOVEĎ 
STREDA 16.30 hod. 15.30 – 16.30 hod. 

NEDEĽA 9.00 hod.  

 
 

❖ Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu 

❖ Starých a chorých budem spovedať až pred veľkou nocou. 

❖ V Ochodnici bude pobožnosť krížovej cesty v piatok o 17.25 hod. a v nedeľu o 14.30 hod. 

❖ V Dunajove bude pobožnosť krížovej cesty v piatok o 16.00 hod. a v nedeľu o 8.10 hod. 

❖ V piatok bude pobožnosť pred vyloženou sviatosťou Oltárnou. 

❖ V nedeľu po druhej svätej omši bude adorácia s Eucharistickým požehnaním. 

❖ Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna 

krabička pre Afriku. Už malým príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť 

deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumu viac 

ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým v Ugande vybudovali novú budovu škôlky a nové odborné učebne. 

V susednej Rwande otvorili Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti. Kto by chcel podporiť tento 

projekt, vzadu na stolíku sú pôstne krabičky, možete si vziať. Všetkým darcom úprimné Pán Boh 

zaplať. 
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