
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Druhá nedeľa v cezročnom období / rok A / - 15. január 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
17.1. Ut spom. Sv. Antona, opáta 
18. - 25.1. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
21.1. So spom. Sv. Agnesy, panny a mučenice 
22.1. Ne Tretia nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
15.1. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Štefan a Marcela Murárikoví a bratia Ivan a Miloš 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 50 rokov manželstva a za zdravie a Božiu pomoc 
Šalgočka  9.00 + manžel Gabriel, syn Jozef a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Ján a Helena Bíroví a ostatná rodina 
 

16.1. Po Dvorníky 7.00 za úspešnú operáciu a zdravie otca Martina / vl. 
  

17.1. Ut Bojničky 17.00 + manžel Štefan Krajčír, rodičia z oboch strán a ostatná rodina 
 
18.1. Str Šalgočka 17.00 + otec Ján Stranovský a celá + rodina 
 
19.1. Št Zem. Sady 17.00 + svokrovci Rafael a Sidónia Kostkoví a švagor Michal 
 
20.1. Pia Dvorníky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre vnukov Róberta a Martina / vl. 
 
21.1. So Bojničky 8.00 + Marián Hutera a dcéra Ľubica 
  Dvorníky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Milana a Dušana a rodinu Sabovú / vl. 
 
22.1. Ne Dvorníky 7.30 + syn Timotej Biháry 

Bojničky 8.45 + manželia Činčuroví 
Šalgočka  9.00 + rodičia Rudolf a Emília Košťányoví, sestra Marta a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Štefan a Štefánia Čapkovičoví, Jozef a Otília Kotúčkoví, 

       syn Milan, brat Fridolín a starí rodičia z oboch strán 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí  
    - vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou.  
 
Kto si chce dať požehnať dom alebo byt, nech zapíše svoje meno, adresu a tel. číslo v sakristii. 
 
V piatok 20.1. sa v Hlohovci uskutočnia HC.Chvály o 18:30 vo františkánskom kláštore. Na začiatok bude chválová 
svätá omša, po nej bude modlitba chvál a občerstvenie. 
 
Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej 
udržať a rozvíjať,  konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa  vyzbieralo 26.655,49  
eur. Vďaka Vaším milodarom sme mohli finančne pomôcť 7 katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej 
arcidiecézy. V nedeľu 22.1. po sv.omšiach bude zbierka na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. 
 
Dnes po sv.omši je zbierka na faru.  Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


