
   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/ 

Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        15.01.2012             

OOzznnaammyy  nnaa  22..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„cceezz  rrookk““  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou a po sv. omši bude požehnanie 
so Sviatosťou Oltárnou. 

 V utorok je spomienka sv. Antona, opáta; v sobotu je spomienka sv. 
Agnesy, panny a mučenice. 

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

 V utorok začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 Malá štatistika tohtoročného koledovania Dobrá novina: Naši mladí 
koledníci navštívili v našej farnosti spolu 44 rodín, vykoledovali 703 €. 
Do koledovania sa zapojilo 40 detí a 8 sprevádzajúcich. Vyzbieraná 
suma putuje na podporu projektov do Južného Sudánu. 
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Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        15.01.2012      

OOzznnaammyy  nnaa  22..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„cceezz  rrookk““  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou a po sv. omši bude požehnanie 
so Sviatosťou Oltárnou. 

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

15.1.2012  ne 2. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 
16.1.2012  po Pondelok po 2. nedeli 18:00   
17.1.2012  ut Sv. Anton, opát 6:30   
18.1.2012  str Streda po 2. nedeli 18:00  17:00 
19.1.2012  štv Štvrtok po 2. nedeli 6:30   
20.1.2012  pia Piatok po 2. nedeli / Sv. Šebastián, mučeník 17:00   
21.1.2012  so Sv. Agnesa, panna a mučenica 7:00   
22.1.2012  ne 3. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

 

 V piatok bude detská sv. omša. 

 V utorok začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 Malá štatistika tohtoročného koledovania Dobrá novina: Naši mladí 
koledníci navštívili v našej farnosti spolu 44 rodín, vykoledovali 703 €. 
Do koledovania sa zapojilo 40 detí a 8 sprevádzajúcich. Vyzbieraná 
suma putuje na podporu projektov do Južného Sudánu. 
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Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Dunajov                                                                                                                           15.01.2012     

OOzznnaammyy  nnaa  22..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„cceezz  rrookk““  
 Sväté omše v týždni: 

Sväté omše Deň Liturgické slávenie OCHODNICA DUNAJOV 

15.1.2012  ne 2. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 
16.1.2012  po Pondelok po 2. nedeli 18:00   
17.1.2012  ut Sv. Anton, opát 6:30   
18.1.2012  str Streda po 2. nedeli 18:00  17:00 
19.1.2012  štv Štvrtok po 2. nedeli 6:30   
20.1.2012  pia Piatok po 2. nedeli / Sv. Šebastián, mučeník 17:00   
21.1.2012  so Sv. Agnesa, panna a mučenica 7:00   
22.1.2012  ne 3. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

 

 V utorok začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 Malá štatistika tohtoročného koledovania Dobrá novina: Naši mladí 
koledníci navštívili v našej farnosti spolu 44 rodín, vykoledovali 703 €. 
Do koledovania sa zapojilo 40 detí a 8 sprevádzajúcich. Vyzbieraná 
suma putuje na podporu projektov do Južného Sudánu. 

 


