
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Piata pôstna nedeľa / rok A / - 6. apríl 2014 
 

Liturgický kalendár 
  

13.4. Ne Kvetná nedeľa 
 

Úmysly sv. omší 
 
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 

 
7.4. Po Bojničky 16.30 + rodičia Moravcoví, Kubičkoví, bratia Jozef a Michal  

Dvorníky 19.00 + Michal Kušnirák / 30 dní 
 
8.4. Ut Dvorníky 19.00 + rodičia Štefan a Mária Zámečníkoví a starí rodičia z oboch strán 
   
9.4. Str Šalgočka 18.00 + rodičia Ľudovít a Jozefína Sobotovičoví a celá zomrelá rodina  
 
10.4. Št Zem. Sady 18.00 + Zuzana  Heřmanská 
  Dvorníky 19.00 + Anton a Mária Brančíkoví, starí rodičia a deti Augustín a Gabriela 
 
11.4. Pia Bojničky 8.00 + rodina Latáková a Polakovičová 

Dvorníky 19.00 + Natália Poláková / 30 dní 
 
12.4. So Bojničky 8.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dolnákovú 

Dvorníky 8.30 + František a Helena Joštoví a ich deti 
 

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 

 
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  

- 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 

 
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 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. 
 
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 nedeľu 13.4. po sv.omšiach bude zbierka na stavbu fary.  



 


