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Kostol Ochodnica                                                                                                                        05.02.2012             

OOzznnaammyy  nnaa  55..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„cceezz  rrookk““  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou a po sv. omši bude požehnanie 
so Sviatosťou Oltárnou. 

 Dnes poobede o 14:30 bude vo farskom kostole stretnutie členov 
Ružencového bratstva. 

 V pondelok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov; 
v piatok je spomienka sv. Školastiky, panny; v sobotu je spomienka 
Panny Márie Lurdskej a zároveň je to 20. svetový deň chorých. 

 V piatok – v predvečer tohto dňa chorých budú sv. omše v Ochodnici aj 
v Dunajove obetované za chorých, pri ktorých bude udelená Sviatosť 
pomazania chorých. Prosím, pomôžte dostať sa do kostola vašim starým 
a chorým, ktorí sa môžu zúčastniť tejto sv. omše. Tým, ktorí nemôžu 
prísť do kostola, udelím Sviatosť pomazania chorých pri 
predveľkonočnej sv. spovedi. 

 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 Dunajove bude 
sv. omša v piatok o 16:30. 
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Kostol Ochodnica                                                                                                                        05.02.2012      

OOzznnaammyy  nnaa  55..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„cceezz  rrookk““  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou a po sv. omši bude požehnanie 
so Sviatosťou Oltárnou. 

 Dnes poobede o 14:30 bude vo farskom kostole stretnutie členov 
Ružencového bratstva. 

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

5.2.2012  ne 5. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 
6.2.2012  po Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci 18:00   
7.2.2012  ut Utorok po 5. nedeli 6:30   
8.2.2012  str Streda po 5. nedeli / Sv. Hieronym 18:00   
9.2.2012  štv Štvrtok po 5. nedeli 6:30   

10.2.2012  pia Sv. Školastika, panna / Sv. omša za chorých 18:00  16:30 
11.2.2012  so Sobota po 5. nedeli / Panna Mária Lurdská 7:00   
12.2.2012  ne 6. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

 

 V sobotu je 20. svetový deň chorých. 

 V piatok – v predvečer tohto dňa chorých budú sv. omše v Ochodnici aj 
v Dunajove obetované za chorých, pri ktorých bude udelená Sviatosť 
pomazania chorých. Prosím, pomôžte dostať sa do kostola vašim starým 
a chorým, ktorí sa môžu zúčastniť tejto sv. omše. Tým, ktorí nemôžu 
prísť do kostola, udelím Sviatosť pomazania chorých pri 
predveľkonočnej sv. spovedi. 
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Kostol Dunajov                                                                                                                           05.02.2012     

OOzznnaammyy  nnaa  55..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„cceezz  rrookk““  
 Sväté omše v týždni: 

Sväté omše Deň Liturgické slávenie OCHODNICA DUNAJOV 

5.2.2012  ne 5. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 
6.2.2012  po Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci 18:00   
7.2.2012  ut Utorok po 5. nedeli 6:30   
8.2.2012  str Streda po 5. nedeli / Sv. Hieronym 18:00   
9.2.2012  štv Štvrtok po 5. nedeli 6:30   

10.2.2012  pia Sv. Školastika, panna / Sv. omša za chorých 18:00  16:30 
11.2.2012  so Sobota po 5. nedeli / Panna Mária Lurdská 7:00   
12.2.2012  ne 6. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

 

 V sobotu je 20. svetový deň chorých. 

 V piatok – v predvečer tohto dňa chorých budú sv. omše v Ochodnici aj 
v Dunajove obetované za chorých, pri ktorých bude udelená Sviatosť 
pomazania chorých. Prosím, pomôžte dostať sa do kostola vašim starým 
a chorým, ktorí sa môžu zúčastniť tejto sv. omše. Tým, ktorí nemôžu 
prísť do kostola, udelím Sviatosť pomazania chorých pri 
predveľkonočnej sv. spovedi. 

 


