
   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/   

Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        06.05.2012             

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   555...   VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnúúú   nnneeedddeeeľľľuuu   

 Dnes budú Litánie a Májová pobožnosť pred druhou sv. omšou. 
Poobede o 14:30 bude stretnutie členov ružencového bratstva. 

 Sv. omše v týždni budú v pondelok, stredu a piatok večer o 18:00, 
v piatok to bude detská sv. omša, v utorok ráno 5:30 – keďže potom 
odchádzame na náš farský výlet, vo štvrtok ráno o 6:30, v sobotu 
ráno o 7:00. V Dunajove bude detská sv. omša .......... 

 V utorok sa uskutoční náš farský zájazd „Po stopách Jána Pavla II. 
Odchod bude ráno po sv. omši – o 6:00 od požiarnej zbrojnice. 
Veriaci z Dunajova majú odchod vlaku do Ochodnice o 5:46, na 
stanici v Ochodnici bude čakať jeden autobus. 

 Kto prijímate televízny signál cez satelit – cez družicu Astra – Skylink, 
tak si už môžete naladiť aj slovenskú kresťanskú televíziu TV LUX. 
Parametre naladenia sú vzadu na nástenke. 

 V sakristii si môžete prísť vziať časopis Hlasy. 
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Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        06.05.2012      

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   555...   VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnúúú   nnneeedddeeeľľľuuu   

 Dnes budú Litánie a Májová pobožnosť pred druhou sv. omšou. 
Poobede o 14:30 bude stretnutie členov ružencového bratstva. 

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

6.5.2012  ne 5. Veľkonočná nedeľa 7:30 10:30 9:00 
7.5.2012  po Pondelok po 5. Veľkonočnej nedeli 18:00   
8.5.2012  ut Utorok po 5. Veľkonočnej nedeli 5:30   
9.5.2012  str Streda po 5. Veľkonočnej nedeli 18:00   

10.5.2012  štv Štvrtok po 5. Veľkonočnej nedeli 6:30   
11.5.2012  pia Piatok po 5. Veľkonoč. nedeli / Bl. Sára, panna a muč. 18:00   
12.5.2012  so Sobota po 5. Veľkonočnej nedeli. / Sv. Pankrác, muč. 7:00   
13.5.2012  ne 6. Veľkonočná nedeľa 7:30 10:30 9:00 

 

 V piatok je detská sv. omša. 

 Pred sv. omšami býva Májová pobožnosť. 

 V utorok sa uskutoční náš farský zájazd „Po stopách Jána Pavla II. 
Odchod bude ráno po sv. omši – o 6:00 od požiarnej zbrojnice. 

 Kto prijímate televízny signál cez satelit – cez družicu Astra – Skylink, 
tak si už môžete naladiť aj slovenskú kresťanskú TV LUX. Parametre 
naladenia sú vzadu na nástenke. 

 V sakristii si môžete prísť vziať časopis Hlasy. 
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Kostol Dunajov                                                                                                                           06.05.2012     

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   555...   VVVeeeľľľkkkooonnnooočččnnnúúú   nnneeedddeeeľľľuuu   
 

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

6.5.2012  ne 5. Veľkonočná nedeľa 7:30 10:30 9:00 
7.5.2012  po Pondelok po 5. Veľkonočnej nedeli 18:00   
8.5.2012  ut Utorok po 5. Veľkonočnej nedeli 5:30   
9.5.2012  str Streda po 5. Veľkonočnej nedeli 18:00   

10.5.2012  štv Štvrtok po 5. Veľkonočnej nedeli 6:30   
11.5.2012  pia Piatok po 5. Veľkonoč. nedeli / Bl. Sára, panna a muč. 18:00   
12.5.2012  so Sobota po 5. Veľkonočnej nedeli. / Sv. Pankrác, muč. 7:00   
13.5.2012  ne 6. Veľkonočná nedeľa 7:30 10:30 9:00 

 

 V utorok sa uskutoční náš farský zájazd „Po stopách Jána Pavla II. 
Odchod bude ráno po sv. omši – o 6:00 od požiarnej zbrojnice. 
Veriaci z Dunajova majú odchod vlaku do Ochodnice o 5:46, na 
stanici v Ochodnici bude čakať jeden autobus. 

 Kto prijímate televízny signál cez satelit – cez družicu Astra – Skylink, 
tak si už môžete naladiť aj slovenskú kresťanskú TV LUX. Parametre 
naladenia sú vzadu na nástenke. 

 V sakristii si môžete prísť vziať časopis Hlasy. 

 


