
   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/ 

Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        19.02.2012             

OOzznnaammyy  nnaa  77..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„cceezz  rrookk““  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou a po sv. omši bude požehnanie 
so Sviatosťou Oltárnou. 

 V stredu je Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia. Je to deň 
pokánia v celej Cirkvi, je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

 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 pondelok pohrebná o 14:00 a v stredu o 16:30. 

 Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za všetky milodary 
úprimne Pán Boh zaplať. 

 Počas pôstneho obdobia bude bývať pobožnosť Krížovej cesty. V piatok 
bude Krížová cesta večer pred sv. omšou o 17:25 a na budúcu nedeľu 
poobede o 14:30. V Dunajove...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/ 

Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        19.02.2012      

OOzznnaammyy  nnaa  77..  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: 
Sväté omše Deň Liturgické slávenie OCHODNICA DUNAJOV 

19.2.2012  ne 7. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 
20.2.2012  po Pondelok po 7. nedeli 18:00  14:00 
21.2.2012  ut Utorok po 7. nedeli / Sv. Peter Damiani, biskup a uč.C. 6:30   
22.2.2012  str Popolcová streda  18:00  16:30 
23.2.2012  štv Štvrtok po Popolcovej strede 6:30   
24.2.2012  pia Piatok po Popolcovej strede 18:00   
25.2.2012  so Sobota po Popolcovej strede 7:00   
26.2.2012  ne 7. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

 

 V stredu je Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia. Je to deň 
pokánia v celej Cirkvi, je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

 Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za všetky milodary 
úprimne Pán Boh zaplať. 

 Počas pôstneho obdobia bude bývať pobožnosť Krížovej cesty. V piatok 
bude Krížová cesta večer pred sv. omšou o 17:25 a na budúcu nedeľu 
poobede o 14:30. 
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Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Dunajov                                                                                                                           19.02.2012     

OOzznnaammyy  nnaa  77..  nneeddeeľľuu  vv  oobbddoobbíí  „„cceezz  rrookk““  
 Sväté omše v týždni: 

Sväté omše Deň Liturgické slávenie OCHODNICA DUNAJOV 

19.2.2012  ne 7. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 
20.2.2012  po Pondelok po 7. nedeli 18:00  14:00 
21.2.2012  ut Utorok po 7. nedeli / Sv. Peter Damiani, biskup a uč.C. 6:30   
22.2.2012  str Popolcová streda  18:00  16:30 
23.2.2012  štv Štvrtok po Popolcovej strede 6:30   
24.2.2012  pia Piatok po Popolcovej strede 18:00   
25.2.2012  so Sobota po Popolcovej strede 7:00   
26.2.2012  ne 7. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

 

 V stredu je Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia. Je to deň 
pokánia v celej Cirkvi, je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

 Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za všetky milodary 
úprimne Pán Boh zaplať. 

 Počas pôstneho obdobia bude bývať pobožnosť Krížovej cesty.                 
V piatok o ...............  v nedeľu o ................. 

 


