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Dátum Deň  Čas Miesto Aktivita, Program Liturgia Úmysel 

01.03. Piatok       féria   

02.03. Sobota  7:00 Nováčany sv.omša+večeradlo o Panne Márii za ružencové bratstvo 

03.03. Nedeľa 

8:00 Nováčany sv.omša 
8. nedeľa v celoročnom 

období 

  

10:00 Hodkovce sv.omša ZBP Alžbeta Dubovská 

11:00 Šemša sv.omša   

04.03. Pondelok 17:00 Hodkovce sv.omša féria   

05.03. Utorok       féria   

06.03. Streda 16:00 Hodkovce sv.omša +popolec popolcová streda †Ondrej Kožej  č.d.41 

07.03. Štvrtok 17:00 Šemša   pôstna féria   

08.03. Piatok 17:00 Hodkovce krížová cesta pôstna féria   

09.03. Sobota 7:00 Nováčany sv.omša pôstna féria   

10.03. Nedeľa 

8:00 Šemša sv.omša 

1. pôstna nedeľa 

  

9:15 Nováčany sv.omša   

10:30 Hodkovce sv.omša †Gabriel Dubovský 

15:00 Hodkovce krížová cesta   

11.03. Pondelok 17:00 Hodkovce sv.omša pôstna féria   

12.03. Utorok 17:00 Šemša sv.omša pôstna féria   

13.03. Streda 7:00 Nováčany sv.omša pôstna féria   

14.03. Štvrtok 17:00 Šemša sv.omša pôstna féria   

15.03. Piatok 17:00 Hodkovce krížová cesta pôstna féria   

16.03. Sobota 7:00 Nováčany sv.omša pôstna féria   

17.03. Nedeľa 

8:00 Hodkovce sv.omša 

2. pôstna nedeľa 

  

9:15 Šemša sv.omša   

10:30 Nováčany sv.omša   

15:00 Hodkovce krížová cesta   

18.03. Pondelok       pôstna féria   

19.03. Utorok 16:00 Hodkovce sv.omša sv. Jozefa, slávnosť   

20.03. Streda 7:00 Nováčany sv.omša pôstna féria   

21.03. Štvrtok 17:00 Šemša sv.omša pôstna féria   

22.03. Piatok 17:00 Hodkovce krížová cesta pôstna féria   

23.03. Sobota 7:00 Nováčany sv.omša pôstna féria   

24.03. Nedeľa 

8:00 Nováčany sv.omša 

3. pôstna nedeľa 

  

9:15 Hodkovce sv.omša   

10:30 Šemša sv.omša   

15:00 Hodkovce krížová cesta   

25.03. Pondelok 16:00 Hodkovce sv.omša Zvestovanie Pána, slávnosť   

26.03. Utorok 7:00 Nováčany sv.omša pôstna féria   

27.03. Streda       pôstna féria   

28.03. Štvrtok       pôstna féria   

29.03. Piatok 17:00 Hodkovce krížová cesta pôstna féria   

30.03. Sobota 7:00 Nováčany sv.omša pôstna féria   

31.03. Nedeľa 

8:00 Šemša sv.omša 

4. pôstna nedeľa 

  

9:15 Nováčany sv.omša   

10:30 Hodkovce sv.omša †Terézia, Ambróz Kozel 

15:00 Hodkovce krížová cesta   
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Za vydanie zodpovedá 
Juraj Kozel, tel. 0905/242 155. 

Email: kozelgeorge@hotmail.com 
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PO UT ST ŠT PI SO NE      
        1 2 3    Zmiešaný komunálny odpad 

4 5 6 7 8 9 10    Plasty + Kov + VKM  

11 12 13 14 15 16 17    Sklo   

18 19 20 21 22 23 24    Papier a lepenka  

25 26 27 28 29 30 31      

 V prvú  marcovú  sobotu a  poslednú  sobotu  pred  
pôstom, OcÚ v Hodkovciach organizoval prvý fašiangový 
karneval. Bol určený všetkým, ale najlepšie sa ho zhostili 
tí najmenší .  
 Nechýbalo malé občerstvenie, súťaže, tombola, ale ani 
dobrá hudba, ktorú mal pod palcom pán Gabriel Varga, 

ktorý bol zároveň aj animátorom celého podujatia. 
 Veríme, že sa nám podarí v tom pokračovať a zorganizovať viac takýchto 
podujatí.                                                                                                               -OcÚ- 

Fašiangový karneval 

Vyvoz odpadu 

Stránka 3 HODKOVSKÉ  NOVINY 

 Fašiangové obdobie sa skončilo. V tomto 
najveselšom období roka sme ani my neporušili 
t r a d í c i u  
a pripravili sme v poradí 2. fašiangovú tancovačku, 
ktorá sa vydarila na výbornú.  
 Hoci ľudí nebolo veľmi veľa, zábava prekonala 
aj vysoko favorizovaný Silvester. Chcem sa 
poďakovať každému kto sa zúčastnil a pričinil 
akýmkoľvek spôsobom k tomu, aby sa tancovačka 
mohla uskutočniť.  
 No najviac sa chcem poďakovať hosťovi večera        
DJ Tomimu Gregovi, ktorý vytvoril vynikajúcu 
atmosféru do skorých ranných hodín a 

 Aj Vám slovo pôst naháňa tak trochu strach?                                             
Tak sa naň pozrime inými očami. Nebude to o hladovke, aby sme dosiahli 
ideálnu či vysnívanú hmotnosť modeliek. Bude to o našom srdci.                               
 Aj z neho treba 
povymetať všetko zlé, 
škodlivé a zatuchnuté.                    
„Pôst nie je diéta a 
riešenie obezity, ale 
diagnostika a liečba 
srdca…“              Tak to 
skúsme. Budem nám 
všetkým držať palce, aby 
sme sa na takúto liečbu 
odhodlali a dodržali ju. 
Nie zajtra, ani pozajtra, 
ale už dnes.                                
 Už dnes je ten 
správny čas. Aby sme 
potom mohli spoločne a s čistým srdcom radostne prežívať sviatok nádeje, 
sviatok víťazstva života nad smrťou. Aby sme v Kristovom príbehu spoznali svoj 
neobyčajný a jedinečný príbeh, svoju úlohu tu na Zemi, miesto v zástupe 
Kristových priateľov v okamihu zázrakov, ukrižovania i pri prázdnom hrobe… 
toto je zmysel každoročnej Veľkej noci… Vykročme k nej tým správnym 

Krátke zamyslenie na začiatok pôstu Krátke zamyslenie na začiatok pôstu Krátke zamyslenie na začiatok pôstu Krátke zamyslenie na začiatok pôstu     

Dozvuky z gadžibaluDozvuky z gadžibaluDozvuky z gadžibaluDozvuky z gadžibalu    

-gv- 

-gv- 


