
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Štvrtá veľkonočná nedeľa / rok A / - 11. máj 2014 
 
Liturgický kalendár 
 
13.5. Ut ľ.spom. Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej 
14.5. Str sviatok Sv. Mateja, apoštola 
16.5. Pia spom. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 
18.5. Ne Piata veľkonočná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
11.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia František a Mária Myjavcoví, sestra s manželom a brat Anton 
Šalgočka 9.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Dvorníky 10.15 na poďakovanie za 70 rokov života / č.270 
Zem. Sady 10.30 + manž. Anna Vargová, rodičia z oboch strán, bratia, sestry a starí rodičia 
 

12.5. Po Bojničky 18.00 + Peter a Emília Krauskoví 
Dvorníky 19.00 + rodičia Betákoví, syn Miroslav, rodičia Lenghartoví a dcéra Štefánia    

 
13.5. Ut Dvorníky 19.00 + Jozef a Helena Koboroví 
   
14.5. Str Dvorníky 14.00 + Karol Voržáček / pohrebná 

Šalgočka 18.00 + manžel Alfréd a celá + rodina 
 
15.5. Št Dvorníky 7.00 + Karol a Katarína Kabátoví 

Zem. Sady 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo u p. Binkovej 
 

16.5. Pia Bojničky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc k 85. narodeninám Márie Krajčírovej 
Dvorníky 19.00 za zdravie a Božiu pomoc pre brata / č.232 
   

17.5. So Bojničky 8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre podporovateľov stavby fary 
Dvorníky 11.00 na poďakovanie za 70 rokov života / č.449 
 

18.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + Jozef a Terézia Čičoví a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 50. výr. sobáša 
Dvorníky 10.15 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu / č.449 
Zem. Sady 10.30 na poďakovanie za zdravie a Božiu ochranu pri príležitosti 18. narodenín 

 
Oznamy  
 
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude 

- dnes o 15.30 hod. stretnutie farského spoločenstva 
- 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 
 
Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva všetkých veriacich na diecéznu púť do Národnej baziliky 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v sobotu 17. mája 2014. Program začína o 9:30 hod. modlitbou 
posvätného ruženca, pokračuje pontifikálnou svätou omšou a modlitbou zverenia pod ochranu Sedembolestnej 
Panny Márie. Odpoludňajší program bude pokračovať duchovno-hudobným pásmom až do 16:00 hod. 

Prosíme záujemcov, aby do utorka zapísali v sakristii svoje meno, adresu a tel.číslo. 
 
V roku 1993 OSN vyhlásila 15. máj za Deň rodiny. V tomto týždni 11.-18. mája si osobitne pripomíname dôležitosť 
rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Kampaň „Mladí za rodinu 2014“ môžeme podporiť svojou 
modlitbou za podporu hodnoty rodiny a každý deň sa spojiť v jednotnom modlitbovom úmysle. Úmysly sú uvedené 
na plagáte na nástenke. Dnešný úmysel je: Za vzájomnú lásku medzi kresťanmi, aby dokázali spoločne 
podporovať hodnotu rodiny v našej spoločnosti. Viac info na www.mladizarodinu.com 
 
Dnes po sv.omšiach je zbierka na kňazský seminár. V nedeľu 18.5. bude zbierka na stavbu fary. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
 


