
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Štvrtá pôstna nedeľa / rok A / - 30. marec 2014 
 
Liturgický kalendár 
  
6.4. Ne Piata pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 

 
31.3. Po Bojničky 18.00 + manžel Emil Haluza a rodičia z oboch strán 
 
- - - - - - - - - 
 
2.4. Str Šalgočka 18.00 + rodičia Štefan a Paulína Krajní a celá zomrelá rodina 
 
3.4. Št Zem. Sady 18.00 + brat Anton Kušnír 
 
4.4. Pia Bojničky 18.00 + Mária Svrbická a celá rodina 

Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Jozefa Koboru 
 
5.4. So Dvorníky 19.00 za zdravie a Božiu pomoc k životnému jubileu / č.579 

 
6.4. Ne Šalgočka 9.00 + manžel Milan Ficela, rodičia a celá zomrelá rodina 

Dvorníky 10.15 + Oskar a Alica Driapsoví 
Bojničky 17.00 + rodičia Michal a Jolana Pavelkoví 
Zem. Sady 17.00 + manžel a otec Peter Kušnír 
 

Oznamy 
 
Krížová cesta v Dvorníkoch býva v nedeľu o 14.30 hod. Krížová cesta v Bojničkách bude dnes o 14.45 hod. 
 
V DCM ARCHA v Bojničkách bude dnes o 15.30 hod. stretnutie farského spoločenstva. 
  - v stredu od 7.00 hod. začne 40 hodinová poklona pred Sviatosťou oltárnou obetovaná za 
súčasný i budúci tím Centra ARCHA. Adorácia skončí vo štvrtok o 23.00 hod. Preto v stredu nebude stretnutie detí. 
 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Bojničky v pondelok o 17.30 hod. a v piatok o 16.30* Šalgočka v stredu o 16.30* 
Zem. Sady vo štvrtok o 16.30*; Dvorníky v piatok o 17.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
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. 
 
V stredu a vo štvrtok nám majú prísť namontovať okná a dvere na novú faru. Kvôli častým krádežiam na 
novostavbách potrebujeme strážcov novostavby fary na jednu noc. Potom bude do budovy namontované 
poplašné zariadenie. Prosíme ochotných dobrovoľníkov, aby sa do utorka (1.4.) prihlásili v Dvorníkoch u pani 
Uhričovej alebo u pána Koboru, ktorí im poskytnú viac informácií. 
 
V DCM Archa v Bojničkách sa otvára kurz Animator-Light pod záštitom Komisie pre mládež Trnavskej 
arcidiecézy. Sú to tri víkendovky, ktorých cieľom je vyškoliť animátorov birmovancov. Každá víkendovka stojí 
15 eur. Platí sa len strava a energia. Kto by nemal na kurz financie, nech sa prihlási u p.farára alebo kaplána. 
Všetci, ktorí majú záujem stať sa animátormi, sa môžu zaregistrovať do 9. apríla. Účastník musí mať prijatú 
sviatosť birmovania alebo ju prijať v blízkej dobe okolo kurzu. 
Viac informácií na telefónnom čísle 0903 665 862 alebo e-maili annabakovaa@gmail.com - sú uvedené aj na 
plagáte na nástenke. 

Dvorníky: Kto sa chce zapojiť do farskej modlitbovej reťaze počas celého Roka Sedembolestnej Panny 
Márie, nech sa prihlási u pani Anny Kyselovej. 



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 
 
 

 


