
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána / rok A / - 13. apríl 2014 
 

Liturgický kalendár 
17.4. Št Zelený štvrtok Pánovej večere 
18.4. Pia Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána 
19.4. So Biela sobota - večer: veľkonočná vigília 
20.4. Ne Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 
 
Úmysly sv. omší 
13.4. Ne Dvorníky 7.30 + František a Eva Blahutiakoví 

Bojničky 8.45 + syn Branislav Barák 
Šalgočka 9.00 + rodičia Vincent a Cecília Kráľovičoví a celá zomrelá rodina 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Štefan Herceg, brat Jozef a švagriná Helena 
 

14.4. Po Bojničky 18.00 + matka Mária, starí rodičia a krstná matka Helena 
Dvorníky 19.00 + Peter Tessényi / 1.výr. 

 

15.4. Ut Dvorníky 19.00 + manželka Lýdia Zámečníková, syn Štefan a rodičia Zacharoví 
   

16.4. Str Dvorníky 7.00 + Anna Bambacci / 1.výr. 
 

17.4. Št Šalgočka 17.00 + manžel Jozef Čapkovič a rodičia 

Zem. Sady 18.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Morvayovú, 
      Drápalovú a  Scherhauferovú 

Bojničky 18.00 + rodičia Peter a Melánia Lehockí a celá rodina 
Dvorníky 19.00 + Anton a Irena Hanuliakoví  
 

18.4. Pia Bojničky 15.00 obrady Veľkého piatku 
Dvorníky 15.00 obrady Veľkého piatku 

Zem. Sady 15.00 obrady Veľkého piatku 
 

19.4. So Šalgočka 20.00 za zomrelých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti 
Bojničky 20.00 + Vít a Oľga Moravcoví, otec Emil a ostatná rodina 
Dvorníky 20.00 za všetkých dobrodincov farnosti 

 
20.4. Ne Dvorníky 7.30 + Karol a Pavlína Kabátoví 

Bojničky 8.45 za dobrodincov kostola 
Šalgočka 9.00 za dobrodincov kostola 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 za dobrodincov kostola  

 

Oznamy  
Krížová cesta v Dvorníkoch bude dnes o 14.30 hod. Krížová cesta v Bojničkách bude dnes o 14.45 hod. 
Spovedanie v nedeľu 13.4. v Hlohovci: vo farskom kostole: 13.30 -17.00 hod., u Františkánov: 14.00-18.30 hod. 
V DCM ARCHA v Bojničkách dnes stretnutie farského spoločenstva nebude, v stredu nebude ani stretnutie detí. 

- vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. bude poklona pred Sviatosťou oltárnou 

Chorých a nevládnych zapísaných v sakristii na spovedanie doma navštívime nasledovne: 
Bojničky v pondelok od 8 do 12.00 h., Zem.Sady, Šalgočka a Dvorníky v utorok od 8 do 12.00 h. 

Predveľkonočné upratovanie v Dvorníkoch bude v stredu o 9.00 hod. Prosíme mužov i ženy, aby prišli pomôcť. 
 
Na Zelený štvrtok o 9.30 h. bude v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave omša svätenia olejov. 

Na Veľký piatok je prísny pôst od mäsa (od 14 roku do smrti) a jedla (od 18 do 60 roku života) 
Na vigílnu bohoslužbu Bielej soboty si môžete priniesť sviece alebo kahance 

 

Vo štvrtok, piatok a sobotu je možné získať úplné odpustky aktívnou účasťou na bohoslužbách (za podmienok: 
sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv.otca, vyhýbanie sa akémukoľvek hriechu počas celého dňa). 

 

V sakristii sa môžete zapísať na poklonu pred Sviatosťou oltárnou, ktorá bude na Bielu sobotu. 
Milodary darované pri „Božom hrobe“ nie sú pre farnosť, ale sa posielajú na podporu Cirkvi vo  Svätej zemi. 
 

Na Veľkonočnú nedeľu bude požehnanie pokrmov a veľkonočná farská ofera. 
Ďakujeme darcovi z Dvorníkov, ktorý zaplatil všetky okná a dvere na novú faru. 

Dnes po sv.omšiach je zbierka na stavbu fary. 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 


