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Kostol Ochodnica                                                                                                                        27.05.2012             

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   nnneeedddeeeľľľuuu   ZZZooossslllaaannniiiaaa   DDDuuuccchhhaaa   SSSvvvääätttéééhhhooo   

 Dnes bude Májová pobožnosť pred druhou sv. omšou. 

 Dnešnou nedeľou končí Veľkonočné obdobie a od zajtra začína Obdobie 
„cez rok“- budeme sa opäť modlievať Anjel Pána. Zajtra je Svätodušný 
pondelok; v piatok je spomienka sv. Justína, mučeníka; na budúcu 
nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice. 

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

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove v pondelok 
a stredu od 16:15 a v Ochodnici v utorok pred sv. omšami,  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 výročná svätodušná zbierka. Za všetky milodary úprimne Pán 
Boh zaplať. 

 Dnes poobede o 14:30 bude vo farskom kostole 2. náuka pre 
prvoprijímajúce deti. 
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Kostol Ochodnica                                                                                                                        27.05.2012      

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   nnneeedddeeeľľľuuu   ZZZooossslllaaannniiiaaa   DDDuuuccchhhaaa   SSSvvvääätttéééhhhooo   

 Dnes bude Májová pobožnosť pred druhou sv. omšou.  

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

27.5.2012  ne Zoslanie Ducha Svätého 7:30 10:30 9:00 
28.5.2012  po Svätodušný pondelok 18:00  17:00 
29.5.2012  ut Utorok 8. týždňa „cez rok“ 6:30   
30.5.2012  str Streda 8. týždňa „cez rok“ 18:00  17:00 
31.5.2012  štv Štvrtok 8. týždňa „cez rok“ 18:00   
1.6.2012  pia Sv. Justín, mučeník    Prvý piatok 18:00   
2.6.2012  so Sobota 8. týždňa „cez rok“ / Sv. Marcelín a Peter, muč. 7:00   
3.6.2012  ne Najsvätejšia Trojica 7:30 10:30 9:00 

 

 Dnešnou nedeľou končí Veľkonočné obdobie a od zajtra začína Obdobie 
„cez rok“- budeme sa opäť modlievať Anjel Pána. 

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove v pondelok 
a stredu od 16:15 a v Ochodnici v utorok pred sv. omšami,  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 výročná svätodušná zbierka. Za všetky milodary úprimne Pán 
Boh zaplať. 

 Dnes poobede o 14:30 bude vo farskom kostole 2. náuka pre 
prvoprijímajúce deti. 
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Kostol Dunajov                                                                                                                           27.05.2012     

OOOzzznnnaaammmyyy   nnnaaa   nnneeedddeeeľľľuuu   ZZZooossslllaaannniiiaaa   DDDuuuccchhhaaa   SSSvvvääätttéééhhhooo   
 

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

27.5.2012  ne Zoslanie Ducha Svätého 7:30 10:30 9:00 
28.5.2012  po Svätodušný pondelok 18:00  17:00 
29.5.2012  ut Utorok 8. týždňa „cez rok“ 6:30   
30.5.2012  str Streda 8. týždňa „cez rok“ 18:00  17:00 
31.5.2012  štv Štvrtok 8. týždňa „cez rok“ 18:00   
1.6.2012  pia Sv. Justín, mučeník    Prvý piatok 18:00   
2.6.2012  so Sobota 8. týždňa „cez rok“ / Sv. Marcelín a Peter, muč. 7:00   
3.6.2012  ne Najsvätejšia Trojica 7:30 10:30 9:00 

 

 Dnešnou nedeľou končí Veľkonočné obdobie a od zajtra začína Obdobie 
„cez rok“- budeme sa opäť modlievať Anjel Pána. 

 Tento týždeň je aj prvý piatok. Spovedať budem v Dunajove 
v pondelok a stredu od 16:15 a v Ochodnici v utorok pred sv. omšami,  
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 výročná svätodušná zbierka. Za všetky milodary úprimne Pán 
Boh zaplať. 

 Dnes poobede o 14:30 bude vo farskom kostole 2. náuka pre 
prvoprijímajúce deti. 

 


