
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tretia pôstna nedeľa / rok A / - 23. marec 2014 
 

Liturgický kalendár 
 
25.3. Ut slávnosť Zvestovania Pána 

30.3. Ne Štvrtá pôstna nedeľa 
 

Úmysly sv. omší 
 

23.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Jozef Mikulinec, starí rodičia z oboch strán a Lenka 

Šalgočka 9.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc 

Dvorníky 10.15 + rodičia Jozef a Helena Koboroví 
Zem. Sady 10.30 + rodičov Jakuba a Alžbetu Crhlíkových, ich deti a  starých rodičov 

 

24.3. Po Bojničky 17.00 + Pavol a Matilda Velickí 
Dvorníky 18.00 + rodičia Suchoňoví, švagor Dávid a starí rodičia z oboch strán 

 

25.3. Ut Bojničky 14.00 + Mária Zúdorová / pohrebná 

Zem. Sady 17.00 za Božie požehnanie pre tých, čo sa modlili Deviatnik k Sv. Jozefovi 
Dvorníky 18.00 + Mária Klostermanová 

   
26.3. Str Šalgočka 17.00 + manžel, syn a zať Marián a celá + rodina 

Dvorníky 18.00 + brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán / č.79 
 

27.3. Št Zem. Sady 17.00 + dcéra Lenka Srňanská, rodičia z oboch strán, švagrovia a švagriné 

Dvorníky 18.00 + Lujza Minarovičová / 1.výr. 
 
28.3. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Škodoví a Krajčíroví 

Dvorníky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc / č.213 

 

29.3. So Dvorníky 18.00 + manžel František / č.315 

 

30.3. Ne Dvorníky 7.30 za Božie požehnanie pre podporovateľov stavby fary 

Bojničky 8.45 + Peter a Veronika Myjavcoví 
Šalgočka 9.00 na poďakovanie za 90 rokov života 

Zem. Sady 10.30 + rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef 
 

Oznamy  
 
Krížová cesta v Dvorníkoch býva v nedeľu o 14.30 hod. 
Krížová cesta v Bojničkách bude dnes o 14.45 hod., aby prípadní záujemcovia mohli po jej skončení hneď ísť na 
stretnutie farského spoločenstva, ktoré je otvorené pre každého. 
V DCM ARCHA v Bojničkách bude dnes o 15.30 hod. premietnutý film „October baby“ 

- v stredu od 14.00 do 16.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov 
- vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. bude poklona pred Sviatosťou oltárnou 

 
25.marca slávime Deň počatého života. Úctu k životu môžeme prejaviť aj nosením bielej stužky na odeve. 
24.–30.3. bude v Dvorníkoch počas sv.omší duchovná obnova na tému: Sedem bolestí Panny Márie vo 
svetle Veľkej noci. Každý deň bude sláviť sv.omšu iný kňaz nášho dekanátu. Podrobný rozpis je na 
nástenke. 
Zbierka na stavbu fary bola:   Bojničky 285,50 €     Dvorníky 621,20 €     Šalgočka 185,50 €     Zem.Sady 162,80 € 
Rodina zo Šalgočky darovala na stavbu fary 500,- eur, ďalší darca zo Šalgočky daroval 100,- eur. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 

Pozývame všetky 7-12 ročné deti z našej farnosti na DETSKÝ FARSKÝ TÁBOR, ktorý  bude 9.-15. júla 
2014 v Podolí neďaleko Piešťan. Cena na celý týždeň je 50 eur na dieťa. V cene sú zahrnuté náklady na cestu, 
ubytovanie a stravu. Animátori z farnosti sa postarajú o zábavný i náučný program, hry a iné aktivity. Pre bližšie 
informácie môžete volať telefónne číslo: 0908 895 766 alebo napísať na e-mailovú adresu: 
monika.kohylova@gmail.com 

 

V noci z 29. na 30. marca sa mení čas; o 2.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 
3.00 hod. letného času. 
Predveľkonočné spovedanie v Bojničkách a Zemianskych Sadoch bude v nedeľu 6.4. od 14.30 do 16.45 hod. 
V Dvorníkoch bude predveľkonočné spovedanie v sobotu 12.4. od 9.15 do 11.45 hod. 



Sedem bolestí Panny Márie vo svetle Veľkej noci 
 

Duchovná obnova v Jubilejnom roku Panny Márie Sedembolestnej 
 

Kostol Dvorníky – sv.omše sú 24.-29.3. o 18.00 hod. 
      – v nedeľu 30.3. len jedna o 7.30 hod. 
 
 

Pondelok 24.3. téma: Snímanie z kríža  
celebruje dp. Tibor Sloboda, farár v Šulekove 

 
Utorok 25.3. téma:  Ukrižovanie a smrť Ježiša 

celebruje dp. Jozef Holko, farár v Malženiciach 
 

Streda 26.3. téma:  Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste  
celebruje dp. Anton Gubala, farár v Maduniciach 

 
Štvrtok 27.3. téma:  Strata Ježiša v chráme  

celebruje dp. Patrik Bacigál, farár v Leopoldove 
 

Piatok 28.3. téma:  Útek do Egypta 
celebruje dp. Matej Kýška, farár v Červeníku 

 
Sobota 29.3. téma:  Proroctvo Simeona v chráme  

celebruje dp. Ján Bašo, farár v Bučanoch 
 

Nedeľa 30.3. téma:  Ježišov pohreb 
celebruje dp. Stanislav Lieskovský, farár v Dvorníkoch 


