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Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        26.02.2012             

OOzznnaammyy  nnaa  11..  PPôôssttnnuu  nneeddeeľľuu  
 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes poobede o 14:30. V piatok bude 
Krížová cesta večer pred sv. omšou o 17:25. V Dunajove v piatok 
o 16:00 a v nedeľu ráno o 8:10. 

 Sv. omše v týždni budú v pondelok, stredu, štvrtok a piatok večer 
o 18:00, v utorok ráno o 6:30, v sobotu ráno o 7:00. V Dunajove bude 
sv. omša v stredu o 17:00. 

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove v stredu od 
15:00 a v Ochodnici v pondelok a utorok pred sv. omšami,  vo štvrtok od 
17:00 a v piatok od 15:30. V piatok budem spovedať aj ráno od 6:30 a o 
7:00 bude Sv. prijímanie a Prvopiatková pobožnosť. Večer po sv. 
omši bude adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Starých a 
chorých navštívim pri predveľkonočnej sv. spovedi. 

 Birmovanci nech si na sv. spoveď prinesú aj birmovník, kde im bude 
marcová sv. spoveď zapísaná. 

 Dnes je jarná zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh 
zaplať. 

 V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ktorých úmyslom je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. 

 Vzadu za lavicami je prvé číslo nového časopisu Žilinskej diecézy. 
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Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        26.02.2012      

OOzznnaammyy  nnaa  11..  PPôôssttnnuu  nneeddeeľľuu  
 Pobožnosť Krížovej cesty bude dnes poobede o 14:30. V piatok bude 
Krížová cesta večer pred sv. omšou o 17:25.  

 Sväté omše v týždni: 
Sväté omše Deň Liturgické slávenie OCHODNICA DUNAJOV 

26.2.2012  ne 1. Pôstna nedeľa  7:30 10:30 9:00 
27.2.2012  po Pondelok po 1. Pôstnej nedeli 18:00   
28.2.2012  ut Utorok po 1. Pôstnej nedeli 6:30   
29.2.2012  str Streda po 1. Pôstnej nedeli 18:00  17:00 
1.3.2012  štv Štvrtok po 1. Pôstnej nedeli 18:00   
2.3.2012  pia Piatok po 1. Pôstnej nedeli   Prvý piatok 18:00   
3.3.2012  so Sobota po 1. Pôstnej nedeli 7:00   
4.3.2012  ne 2. Pôstna nedeľa  7:30 10:30 9:00 

 

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove v stredu od 
15:00 a v Ochodnici v pondelok a utorok pred sv. omšami,  vo štvrtok od 
17:00 a v piatok od 15:30. V piatok budem spovedať aj ráno od 6:30 a o 
7:00 bude Sv. prijímanie a Prvopiatková pobožnosť. Večer po sv. 
omši bude adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Starých a 
chorých navštívim pri predveľkonočnej sv. spovedi. 

 Birmovanci nech si na sv. spoveď prinesú aj birmovník, kde im bude 
marcová sv. spoveď zapísaná. 

 Dnes je jarná zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh 
zaplať. 

 V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ktorých úmyslom je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. 
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Kostol Dunajov                                                                                                                           26.02.2012     

OOzznnaammyy  nnaa  11..  PPôôssttnnuu  nneeddeeľľuu  
 Pobožnosť Krížovej cesty bude v piatok o 16:00 a v nedeľu ráno 
o 8:10. 

 Sväté omše v týždni: 
Sväté omše Deň Liturgické slávenie OCHODNICA DUNAJOV 

26.2.2012  ne 1. Pôstna nedeľa  7:30 10:30 9:00 
27.2.2012  po Pondelok po 1. Pôstnej nedeli 18:00   
28.2.2012  ut Utorok po 1. Pôstnej nedeli 6:30   
29.2.2012  str Streda po 1. Pôstnej nedeli 18:00  17:00 
1.3.2012  štv Štvrtok po 1. Pôstnej nedeli 18:00   
2.3.2012  pia Piatok po 1. Pôstnej nedeli   Prvý piatok 18:00   
3.3.2012  so Sobota po 1. Pôstnej nedeli 7:00   
4.3.2012  ne 2. Pôstna nedeľa  7:30 10:30 9:00 

 

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove v stredu 
od 15:00 a v Ochodnici v pondelok a utorok pred sv. omšami,  vo štvrtok 
od 17:00 a v piatok od 15:30. V piatok budem spovedať aj ráno od 6:30 
a o 7:00 bude Sv. prijímanie a Prvopiatková pobožnosť. Večer po sv. 
omši bude adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Starých a 
chorých navštívim pri predveľkonočnej sv. spovedi. 

 Birmovanci nech si na sv. spoveď prinesú aj birmovník, kde im bude 
marcová sv. spoveď zapísaná. 

 Dnes je jarná zbierka na charitu. Za všetky milodary úprimne Pán Boh 
zaplať. 

 V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni, ktorých úmyslom je 
príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. 

 


