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Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        01.04.2012             

OOzznnaammyy  nnaa  KKvveettnnúú  nneeddeeľľuu  
 Dnes je v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude 
v Ochodnici aj v Dunajove od 15:00 hod., sv. omša bude o 16:30. 
V Ochodnici sa bude počas spovedania podávať sv. prijímanie. 

 Dnes začína Veľký týždeň. Sv. omše budú v pondelok večer o 18:00, 
utorok ráno o 6:30, stredu predveľkonočná detská sv. omša o 18:00, 
na ZELENÝ ŠTVRTOK večer o 17:30. Na VEĽKÝ PIATOK začnú 
obrady o 16:00, na BIELU SOBOTU začne Veľkonočná vigília 
o 18:00. V Dunajove bude sv. omša v pondelok o 17:00. 

 V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšami bude ešte príležitosť 
pristúpiť k sv. spovedi. 

 V pondelok je 7. výročie smrti blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. 

 Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

 Poklona pri Božom hrobe bude na Veľký piatok po skončení obradov do 
2100, na Bielu sobotu od 700 do začiatku večerných obradov o 1900. 
V Dunajove bude poklona Božiemu hrobu na Bielu sobotu od 800 do 1600. 

 Pán Boh zaplať za milodary na kvety k Božiemu hrobu. 

 Na Veľký piatok bude Pobožnosť krížovej cesty. Pobožnosť sa bude 
konať v uliciach Ochodnice. Začne sa o 8:30 na hornom konci pri 
kríži - pri pálenici, a pôjde sa v sprievode smerom dole dedinou, do 
kostola, kde bude záver Krížovej cesty. V prípade, že bude pršať, bude 
celá pobožnosť v kostole. 

 Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera. Za všetky 
milodary úprimne Pán Boh zaplať. 

 

 

 

 

 



   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/ 
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Kostol Ochodnica                                                                                                                        01.04.2012      

OOzznnaammyy  nnaa  KKvveettnnúú  nneeddeeľľuu  
 Dnes je v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude 
v Ochodnici aj v Dunajove od 15:00 hod., sv. omša bude o 16:30. 

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

1.4.2012  ne Kvetná nedeľa     Spoločná sv. spoveď 7:30 16:30 16:30 
2.4.2012  po Pondelok Veľkého týždňa 18:00  17:00 
3.4.2012  ut Utorok Veľkého týždňa 6:30   
4.4.2012  str Streda Veľkého týždňa 18:00   
5.4.2012  štv ZELENÝ ŠTVRTOK 17:30   
6.4.2012  pia VEĽKÝ PIATOK 16:00   
7.4.2012  so BIELA SOBOTA 18:00   
8.4.2012  ne VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7:30 10:30 9:00 

 

 V stredu bude predveľkonočná detská sv. omša o 18:00. 
 V pondelok, utorok a stredu pred sv. omšami bude ešte príležitosť 
pristúpiť k sv. spovedi. 

 V pondelok je 7. výročie smrti blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. 

 Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 
 Poklona pri Božom hrobe bude na Veľký piatok po skončení obradov do 
2100, na Bielu sobotu od 700 do začiatku večerných obradov o 1900. 
V Dunajove bude poklona Božiemu hrobu na Bielu sobotu od 800 do 1600. 

 Pán Boh zaplať za milodary na kvety k Božiemu hrobu. 
 Na Veľký piatok bude Pobožnosť krížovej cesty. Pobožnosť sa bude 
konať v uliciach Ochodnice. Začne sa o 8:30 na hornom konci pri 
kríži - pri pálenici, a pôjde sa v sprievode smerom dole dedinou, do 
kostola, kde bude záver Krížovej cesty. V prípade, že bude pršať, bude 
celá pobožnosť v kostole. 

 Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera. Za všetky 
milodary úprimne Pán Boh zaplať. 
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Kostol Dunajov                                                                                                                           01.04.2012     

OOzznnaammyy  nnaa  KKvveettnnúú  nneeddeeľľuu  
 Dnes je v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude 
v Ochodnici aj v Dunajove od 15:00 hod., sv. omša bude o 16:30. 

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

1.4.2012  ne Kvetná nedeľa     Spoločná sv. spoveď 7:30 16:30 16:30 
2.4.2012  po Pondelok Veľkého týždňa 18:00  17:00 
3.4.2012  ut Utorok Veľkého týždňa 6:30   
4.4.2012  str Streda Veľkého týždňa 18:00   
5.4.2012  štv ZELENÝ ŠTVRTOK 17:30   
6.4.2012  pia VEĽKÝ PIATOK 16:00   
7.4.2012  so BIELA SOBOTA 18:00   
8.4.2012  ne VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7:30 10:30 9:00 

 

 V pondelok tu v Dunajove a v utorok a stredu v Ochodnici pred sv. 
omšami bude ešte príležitosť pristúpiť k sv. spovedi. 

 V pondelok je 7. výročie smrti blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. 

 Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. 

 Poklona pri Božom hrobe bude tu v Dunajove na Bielu sobotu od 800 do 
1600. 

 Pán Boh zaplať za milodary na kvety k Božiemu hrobu. 

 Na Veľký piatok bude Pobožnosť krížovej cesty. Pobožnosť sa bude 
konať v uliciach Ochodnice. Začne sa o 8:30 na hornom konci pri 
kríži - pri pálenici, a pôjde sa v sprievode smerom dole dedinou, do 
kostola, kde bude záver Krížovej cesty. V prípade, že bude pršať, bude 
celá pobožnosť v kostole. 

 Na budúcu nedeľu bude výročná veľkonočná ofera. Za všetky 
milodary úprimne Pán Boh zaplať. 


