
 

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina Ochodnica �  42 33 136 
Kostol Ochodnica 29.01.2012 

OOzznnaammyy  nnaa 44..  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. Jána Bosca, kňaza; vo štvrtok je sviatok 
Obetovania Pána - Hromnice;  v piatok je spomienka sv. Blažeja, 
biskupa a mučeníka.  

 Sv. omše v týždni budú v pondelok a 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 vo štvrtok - na Hromnice o 16:30.  

 Vo štvrtok bude pri sv. omšiach požehnanie  hromničných sviec;  
v piatok   bude   po   sv.   omši   Svätoblažejské   požehnanie   hrdla.  
V Dunajove bude požehnanie sviec aj Svätoblažejské požehnanie      
vo štvrtok.  

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove vo štvrtok 
od 15:00 a v Ochodnici v pondelok a utorok pred sv. omšami,  v stredu         
od 17:00 a v piatok od 16:00. V piatok budem spovedať aj ráno od 6:30 a            
o 7:00 bude Sv. prijímanie a Prvopiatková pobožnosť. Starých a chorých 
budem spovedať v stredu doobeda.  

 Dnes po sv. omši je zbierka na platbu za nové kúrenie do kostola. Za 
všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať.  

 V sakristii si môžete prísť vziať časopis Hlasy. 

 Dnes, t. j. v nedeľu 29. 01. 2012 bude o 15:00 h v kostole v Ochodnici 
divadelné predstavenie, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ochodnica.fara.sk/



 

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina Ochodnica � 42 33 136 
Kostol Ochodnica 29.01.2012 

OOzznnaammyy  nnaa  44..  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: 

Deň 
 

Liturgické slávenie Sväté omše 
OCHODNICA   DUNAJOV 

29.1.2012  ne 4. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

30.1.2012  po Pondelok po 4. nedeli 18:00 

31.1.2012  ut Sv. Ján Bosco, kňaz 6:30 

1.2.2012  str Streda po 4. nedeli 18:00 

2.2.2012  štv Obetovanie Pána - Hromnice 18:00 16:30 

3.2.2012  pia Piatok po 4. nedeli / Sv. Blažej, biskup a muč.  Prvý piatok 18:00 

4.2.2012  so Sobota po 4. nedeli / Panna Mária 7:00 

5.2.2012  ne 5. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

Vo štvrtok bude pri sv. omšiach požehnanie  hromničných sviec;        
v piatok bude po sv. omši Svätoblažejské požehnanie hrdla.  

Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove vo štvrtok           
od 15:00 a v Ochodnici v pondelok a utorok pred sv. omšami,  v stredu             
od 17:00 a v piatok od 16:00. V piatok budem spovedať aj ráno od 6:30 a o 7:00 
bude Sv. prijímanie a Prvopiatková pobožnosť. Starých a chorých budem 
spovedať v stredu doobeda.  

Dnes po sv. omši je zbierka na platbu za nové kúrenie do kostola. Za          
všetky milodary úprimne Pán Boh zaplať.  

  Dnes, t. j. v nedeľu 29. 01. 2012 bude o 15:00 h v kostole v Ochodnici 
 divadelné predstavenie, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ochodnica.fara.sk/  



 

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Martina Ochodnica � 42 33 136 
Kostol Dunajov 29.01.2012 

OOzznnaammyy  nnaa  44..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„ cceezz  rrookk““  

Sväté omše v týždni: 

Sväté omše 
Deň Liturgické slávenie OCHODNICA   DUNAJOV

29.1.2012  ne 4. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

30.1.2012  po Pondelok po 4. nedeli 18:00 

31.1.2012  ut Sv. Ján Bosco, kňaz 6:30 

1.2.2012  str Streda po 4. nedeli 18:00 

2.2.2012  štv Obetovanie Pána - Hromnice 18:00 16:30 

3.2.2012  pia Piatok po 4. nedeli / Sv. Blažej, biskup a muč.  Prvý piatok 18:00 

4.2.2012  so Sobota po 4. nedeli / Panna Mária 7:00 

5.2.2012  ne 5. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

Vo  štvrtok  bude  pri  sv.  omši  požehnanie  hromničných  sviec                
a Svätoblažejské požehnanie hrdla.  

Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove vo štvrtok           
od 15:00 a v Ochodnici v pondelok a utorok pred sv. omšami,  v stredu               
od 17:00 a v piatok od 16:00. V piatok budem spovedať aj ráno od 6:30 a o 7:00 
bude Sv. prijímanie a Prvopiatková pobožnosť. Starých a chorých budem 
spovedať v stredu doobeda.  

Dnes po sv. omši je zbierka pre potreby kostola. Za všetky milodary 
úprimne Pán Boh zaplať.  

 Dnes, t. j. v nedeľu 29. 01. 2012 bude o 15:00 h v kostole v Ochodnici                                      
divadelné predstavenie, na ktoré ste všetci srdečne pozvaní. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
http://ochodnica.fara.sk/  

 


