
   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/ 

Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        08.01.2012             

OOzznnaammyy  nnaa  nneeddeeľľuu  KKrrssttuu  PPáánnaa  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou. 

 Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a zajtra začína obdobie „cez 
rok“. 

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

 Dnes poobede o 14:30 bude v kostole stretnutie členov ružencových 
spoločenstiev. 

 Kto si chcete dať ešte posvätiť dom môžete sa zapísať teraz po sv. 
omši v sakristii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/ 

Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        08.01.2012      

OOzznnaammyy  nnaa  nneeddeeľľuu  KKrrssttuu  PPáánnaa  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou. 

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

8.1.2012  ne Krst Krista Pána 7:30 10:30 9:00 
9.1.2012  po Pondelok 1. týždňa v období „cez rok“ 18:00   
10.1.2012  ut Utorok 1. týždňa v období „cez rok“ 6:30   
11.1.2012  str Streda 1. týždňa v období „cez rok“ 18:00  17:00 
12.1.2012  štv Štvrtok 1. týždňa v období „cez rok“ 6:30   
13.1.2012  pia Piatok 1. týždňa v období „cez rok“ / Sv. Hilár, biskup 17:00   
14.1.2012  so Sobota 1. týždňa v období „cez rok“/ Panna Mária 7:00   
15.1.2012  ne 2. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

 

 Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a zajtra začína obdobie „cez 
rok“. 

 V piatok bude detská sv. omša. 

 Dnes poobede o 14:30 bude v kostole stretnutie členov ružencových 
spoločenstiev. 

 Kto si chcete dať ešte posvätiť dom môžete sa zapísať teraz po sv. 
omši v sakristii. 

 

 

 

 

 

 



   
 
 
  http://ochodnica.fara.sk/ 

Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Dunajov                                                                                                                           08.01.2012     

OOzznnaammyy  nnaa  nneeddeeľľuu  KKrrssttuu  PPáánnaa  
 Sväté omše v týždni: 

Sväté omše Deň Liturgické slávenie OCHODNICA DUNAJOV 

8.1.2012  ne Krst Krista Pána 7:30 10:30 9:00 
9.1.2012  po Pondelok 1. týždňa v období „cez rok“ 18:00   
10.1.2012  ut Utorok 1. týždňa v období „cez rok“ 6:30   
11.1.2012  str Streda 1. týždňa v období „cez rok“ 18:00  17:00 
12.1.2012  štv Štvrtok 1. týždňa v období „cez rok“ 6:30   
13.1.2012  pia Piatok 1. týždňa v období „cez rok“ / Sv. Hilár, biskup 17:00   
14.1.2012  so Sobota 1. týždňa v období „cez rok“/ Panna Mária 7:00   
15.1.2012  ne 2. nedeľa v období „cez rok“ 7:30 10:30 9:00 

 

 Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a zajtra začína obdobie „cez 
rok“. 

 


