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Rímskokatolícka cirkev, Farnost sv. Martina Ochodnica                                42 33 136 
 

Kostol Ochodnica                                                                                                                        01.01.2012             

OOzznnaammyy  nnaa  sslláávvnnoossťť  PPaannnnyy  MMáárriiee  BBoohhoorrooddiiččkkyy  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou. 

 V pondelok je spomienka sv. Bazila a Gregora, biskupov a učiteľov 
Cirkvi; v utorok je spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš; v piatok je 
slávnosť Zjavenia Pána – Traja Králi; budúca nedeľa je nedeľa Krstu 
Pána – záver Vianočného obdobia. 

 Sv. omše v týždni budú v pondelok a stredu večer o 18:00, v piatok 
na sviatok Troch Kráľov doobeda ako v nedeľu; v utorok a štvrtok 
ráno o 7:30. V sobotu ráno o 7:00. V Dunajove bude sv. omša v 
pondelok o 13:00 pohrebná a v piatok – na Troch kráľov o 9:00. 

 V piatok – na sviatok Zjavenia Pána bude pri sv. omšiach 
požehnanie Trojkráľovej vody. 

 Kto si chcete dať posvätiť nový, alebo obnovený dom alebo byt, 
zapíšte sa v sakristii. V Dunajove vás navštívim na Troch kráľov, 
v Ochodnici po Troch kráľoch. 

 (Dunajov) Zajtra – v pondelok poobede navštívia koledníci Dobrej 
noviny vaše príbytky, ktoré ste si zapísali. 

  (Ochodnica) Stretnutie členov ružencových spoločenstiev nebude 
dnes, ale až o týždeň. 

 (Ochodnica) Stretnutie koledníkov Dobrej noviny bude v pondelok 
o 17:00 na fare. 

 (Ochodnica) Tento týždeň je Prvý piatok, pristúpiť k sv. spovedi bude 
možnosť pred každou sv. omšou. 

 V sakristii si môžete prísť vziať časopis Hlasy 
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Kostol Ochodnica                                                                                                                        01.01.2012      

OOzznnaammyy  nnaa  sslláávvnnoossťť  PPaannnnyy  MMáárriiee  BBoohhoorrooddiiččkkyy  
 Dnes budú Litánie pred druhou sv. omšou. 

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

1.1.2012  ne Panna Mária Bohorodička 7:30 10:30 9:00 
2.1.2012  po Sv. Bazil a Gregor, biskupi a učitelia Cirkvi 18:00  13:00 
3.1.2012  ut Utorok vo Vianočnom období / Najsv. meno Ježiš 7:30   
4.1.2012  str Streda vo Vianočnom období 18:00   
5.1.2012  štv Štvrtok vo Vianočnom období 7:30   
6.1.2012  pia Zjavenie Pána – Traja králi 7:30 10:30 9:00 
7.1.2012  so Sobota po Zjavení Pána / Sv. Rajmund, kňaz 7:00   
8.1.2012  ne Krst Krista Pána 7:30 10:30 9:00 

 

 V piatok – na sviatok Zjavenia Pána bude pri sv. omšiach 
požehnanie Trojkráľovej vody. 

 Kto si chcete dať posvätiť nový, alebo obnovený dom alebo byt, 
zapíšte sa v sakristii. V Dunajove vás navštívim na Troch kráľov, 
v Ochodnici po Troch kráľoch. 

 Stretnutie členov ružencových spoločenstiev nebude dnes, ale až o 
týždeň. 

 Stretnutie koledníkov Dobrej noviny bude v pondelok o 17:00 na fare. 

 Tento týždeň je Prvý piatok, pristúpiť k sv. spovedi bude možnosť 
pred každou sv. omšou. 

 V sakristii si môžete prísť vziať časopis Hlasy 
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Kostol Dunajov                                                                                                                           01.01.2012     

OOzznnaammyy  nnaa  sslláávvnnoossťť  PPaannnnyy  MMáárriiee  BBoohhoorrooddiiččkkyy  
 Sväté omše v týždni: 

Sväté omše Deň Liturgické slávenie OCHODNICA DUNAJOV 

1.1.2012  ne Panna Mária Bohorodička 7:30 10:30 9:00 
2.1.2012  po Sv. Bazil a Gregor, biskupi a učitelia Cirkvi 18:00  13:00 
3.1.2012  ut Utorok vo Vianočnom období / Najsv. meno Ježiš 7:30   
4.1.2012  str Streda vo Vianočnom období 18:00   
5.1.2012  štv Štvrtok vo Vianočnom období 7:30   
6.1.2012  pia Zjavenie Pána – Traja králi 7:30 10:30 9:00 
7.1.2012  so Sobota po Zjavení Pána / Sv. Rajmund, kňaz 7:00   
8.1.2012  ne Krst Krista Pána 7:30 10:30 9:00 

 

 V piatok – na sviatok Zjavenia Pána bude pri sv. omšiach požehnanie 
Trojkráľovej vody. 

 Kto si chcete dať posvätiť nový, alebo obnovený dom alebo byt, 
zapíšte sa v sakristii. V Dunajove vás navštívim na Troch kráľov, 
v Ochodnici po Troch kráľoch. 

 Zajtra – v pondelok poobede navštívia koledníci Dobrej noviny vaše 
príbytky, ktoré ste si zapísali. 

 


