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Kostol Ochodnica                                                                                                                        29.04.2012             

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   444...   VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnúúú   nnneeedddeeeľľľuuu   

(((NNNeeedddeeeľľľaaa   DDDooobbbrrréééhhhooo   pppaaassstttiiieeerrraaa)))   
 Dnes je v našej farnosti celodenná poklona. Záver poklony bude 
poobede o 16:00, kedy bude pobožnosť za duchovné povolania 
a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. 

 V utorok je spomienka sv. Jozefa, robotníka; v stredu je spomienka sv. 
Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi; vo štvrtok je sviatok sv. Filipa 
a Jakuba, apoštolov.  

 Sv. omše v týždni budú v pondelok ráno o 6:30, v utorok ráno o 7:45, 
stredu, štvrtok a piatok večer o 18:00, v sobotu ráno o 7:00. 
V Dunajove bude sv. omša v stredu o 17:00. 

 V utorok začína mesiac máj – mesiac Panny Márie. Pred sv. omšami 
bude bývať Májová pobožnosť. 

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove v stredu od 
15:30 a v Ochodnici vo štvrtok 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. Večer po sv. omši bude adorácia pred 
vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Starých a chorých budem spovedať vo 
štvrtok doobeda. 

 Dnes je zbierka na seminár. Za všetky milodary úprimne Pán Boh 
zaplať. Zbierka sa koná pri východe z kostola. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/   

Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        29.04.2012      

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   444...   VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnúúú   nnneeedddeeeľľľuuu   

(((NNNeeedddeeeľľľaaa   DDDooobbbrrréééhhhooo   pppaaassstttiiieeerrraaa)))   
 Dnes je v našej farnosti celodenná poklona. Záver poklony bude 
poobede o 16:00, kedy bude pobožnosť za duchovné povolania 
a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. 

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

29.4.2012  ne 4. Veľkonočná nedeľa    Dobrého pastiera 7:30 10:30 9:00 
30.4.2012  po Pondelok po 4. Veľkonočnej nedeli / Sv. Pius V.,pápež 6:30   
1.5.2012  ut Utorok po 5. Veľkonočnej nedeli / Sv. Jozef, robotník 7:45   
2.5.2012  str Sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi 18:00  17:00 
3.5.2012  štv Sv. Filip a Jakub, apoštoli 18:00   
4.5.2012  pia Piatok po 4. Veľkonočnej nedeli 18:00   
5.5.2012  so Sobota po 4. Veľkonoč.nedeli. 7:00   
6.5.2012  ne 5. Veľkonočná nedeľa 7:30 10:30 9:00 

 

 V utorok začína mesiac máj – mesiac Panny Márie. Pred sv. omšami 
bude bývať Májová pobožnosť. 

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove v stredu od 
15:30 a v Ochodnici vo štvrtok 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. Večer po sv. omši bude adorácia pred 
vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Starých a chorých budem spovedať vo 
štvrtok doobeda. 

 Dnes je zbierka na seminár. Za všetky milodary úprimne Pán Boh 
zaplať. Zbierka sa koná pri východe z kostola. 
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Kostol Dunajov                                                                                                                           29.04.2012     

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   444...   VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnúúú   nnneeedddeeeľľľuuu   

(((NNNeeedddeeeľľľaaa   DDDooobbbrrréééhhhooo   pppaaassstttiiieeerrraaa)))   
 

 Dnes je v našej farnosti celodenná poklona – vo farskom kostole v 
Ochodnici. Záver poklony bude poobede o 16:00, kedy bude pobožnosť 
za duchovné povolania a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou 

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

22.4.2012  ne 3. Veľkonočná nedeľa 7:30 10:30 9:00 
23.4.2012  po Sv. Vojtech, biskup a mučeník 18:00   
24.4.2012  ut Utorok po 3. Veľkonočnej nedeli / Sv. Juraj, mučeník 6:30   
25.4.2012  str Sv. Marek, evanjelista 18:00   
26.4.2012  štv Štvrtok po 3. Veľkonočnej nedeli 6:30   
27.4.2012  pia Piatok po 3. Veľkonočnej nedeli 18:00   
28.4.2012  so Sobota po 3. Veľkonoč.nedeli / Sv. Peter Ch.,kňaz a muč. 7:00   
29.4.2012  ne 4. Veľkonočná nedeľa    Dobrého pastiera 7:30 10:30 9:00 

 

 V utorok začína mesiac máj – mesiac Panny Márie. Pred sv. omšami 
bude bývať Májová pobožnosť. 

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove v stredu od 
15:30 a v Ochodnici vo štvrtok 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. Večer po sv. omši bude adorácia pred 
vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Starých a chorých budem spovedať vo 
štvrtok doobeda. 

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

 


