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Kostol Ochodnica                                                                                                                        18.03.2012             

OOzznnaammyy  nnaa  44..  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. 

 V pondelok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. 

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

 Tento týždeň pôjdem spovedať vašich starých a chorých pred 
Veľkonočnými sviatkami. V Ochodnici pôjdem v stredu horný 
koniec po p. Gúcku a v piatok dolný koniec. V Dunajove pôjdem 
spovedať vo štvrtok. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka pre naše kostoly. Za všetky milodary 
úprimne Pán Boh zaplať. 

 Od soboty začínajú spoločné sv. spovede. Sobota – Vadičov a Kys. 
Lieskovec, budúca nedeľa – Nesluša a Rudina. U nás bude spoločná sv. 
spoveď na Kvetnú nedeľu – 1. apríla. 

 (Ochodnica – 10:30) Teraz po sv. omši budú deti rozdávať stužky k akcii 
Deň počatého dieťaťa, ktorý je na budúcu nedeľu. Stužky sa nosia celý 
tento týždeň. 

 Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. 
Hodiny sa posunú o hodinu dopredu, čiže budeme o hodinu menej 
spať. 
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Kostol Ochodnica                                                                                                                        18.03.2012      

OOzznnaammyy  nnaa  44..  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 

18.3.2012  ne 4. Pôstna nedeľa  7:30 10:30 9:00 
19.3.2012  po Sv. Jozef, ženích Panny Márie 18:00  17:00 
20.3.2012  ut Utorok po 4. Pôstnej nedeli 6:30   
21.3.2012  str Streda po 4. Pôstnej nedeli 18:00   
22.3.2012  štv Štvrtok po 4. Pôstnej nedeli 6:30   
23.3.2012  pia Piatok po 4. Pôstnej nedeli 18:00   
24.3.2012  so Sobota po 4. Pôstnej nedeli  7:00   
25.3.2012  ne 5. Pôstna nedeľa  7:30 10:30 9:00 

 

 Tento týždeň pôjdem spovedať vašich starých a chorých pred 
Veľkonočnými sviatkami – v stredu horný koniec po p. Gúcku 
a v piatok dolný koniec. 

 Na budúcu nedeľu bude zbierka pre naše kostoly. Za všetky milodary 
úprimne Pán Boh zaplať. 

 Od soboty začínajú spoločné sv. spovede. Sobota – Vadičov a Kys. 
Lieskovec, budúca nedeľa – Nesluša a Rudina. U nás bude spoločná sv. 
spoveď na Kvetnú nedeľu – 1. apríla. 

 Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. 
Hodiny sa posunú o hodinu dopredu, čiže budeme o hodinu menej 
spať. 
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Kostol Dunajov                                                                                                                           18.03.2012     

OOzznnaammyy  nnaa  44..  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 

18.3.2012  ne 4. Pôstna nedeľa  7:30 10:30 9:00 
19.3.2012  po Sv. Jozef, ženích Panny Márie 18:00  17:00 
20.3.2012  ut Utorok po 4. Pôstnej nedeli 6:30   
21.3.2012  str Streda po 4. Pôstnej nedeli 18:00   
22.3.2012  štv Štvrtok po 4. Pôstnej nedeli 6:30   
23.3.2012  pia Piatok po 4. Pôstnej nedeli 18:00   
24.3.2012  so Sobota po 4. Pôstnej nedeli  7:00   
25.3.2012  ne 5. Pôstna nedeľa  7:30 10:30 9:00 

 

 Tento týždeň – vo štvrtok pôjdem spovedať vašich starých a chorých 
pred Veľkonočnými sviatkami.  

 Na budúcu nedeľu bude zbierka pre naše kostoly. Za všetky milodary 
úprimne Pán Boh zaplať. 

 Od soboty začínajú spoločné sv. spovede. Sobota – Vadičov a Kys. 
Lieskovec, budúca nedeľa – Nesluša a Rudina. U nás bude spoločná sv. 
spoveď na Kvetnú nedeľu – 1. apríla. 

 Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. 
Hodiny sa posunú o hodinu dopredu, čiže budeme o hodinu menej 
spať. 
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