
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Slávnosť Najsvätejšej Trojice / rok A / - 15. jún 2014 
 
Liturgický kalendár 
 
19.6. Št slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – prikázaný sviatok 
21.6. So spom. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
22.6. Ne Dvanásta nedeľa v cezročnom období 
 

Úmysly sv. omší 
 
15.6. Ne Dvorníky 7.30  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kamendyovú 

Bojničky 8.45 + rodičia Mikulincoví a súrodenci 
Šalgočka 9.00 + Emília a Štefan Mihalkoví a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Jozef Cáder a jeho rodičia 
 

16.6. Po Bojničky 18.00 na úmysel ordinára  
Dvorníky 19.00 + sestra Kleta 

 
17.6. Ut Dvorníky 19.00 + Štefan a Veronika Bučkoví 
 
18.6. Str Šalgočka 18.00 + manžel Marián a celá + rodina 

Dvorníky 19.00 + manžel Karol 
 

19.6. Št Zem. Sady 18.00 + manžel a otec Jozef Šárik, rodičia a súrodenci 
Bojničky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kupkovú / č.376 
Dvorníky 19.00 + Jozef Klokner / 1.výr. 
 

20.6. Pia Bojničky 18.00 + Stanislav a Zlatica Kotúčkoví 
Dvorníky 19.00 + Peter Rakovický / 1.výr. 
   

21.6. So Dvorníky 7.00 + Katarína Urbancová / 1.výr.  
Bojničky 8.00 + manžel Vladimír Škoda 
Šalgočka 18.00 + manžel Ondrej Belička / 1.výr. 
 

22.6. Ne Dvorníky 7.30 + Anton a Alžbeta Galovičoví 
Bojničky 8.45 + rodičia Pavol a Emília Barákoví, František a Mária Sobotovičoví a starí  

     rodičia z oboch strán  
Dvorníky 10.15 za farníkov 

Zem. Sady 10.30 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 50. výr. sobáša 
 

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

- dnes o 15.30 hod. na stretnutí farského spoločenstva oddychový a poučný rodinný film: Strom snov  
(trvanie: 2 hod.) 

- vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou 
V stredu v tomto týždni stretnutie detí nebude. 
 

Sv. omše v stredu večer sú už z prikázaného sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. 
Slávnostný sprievod na uctenie Ježiša Krista v Eucharistii bude v Bojničkách a Zemianskych Sadoch vo 
štvrtok 19.6. – v Dvorníkoch v nedeľu 22.6. vo sv.omši o 10.15 hod. Prosíme rodičov, aby na sprievod priviedli 
deti a pripravili im lupienky kvetov, ktorými budú posýpať cestu pred Eucharistiou. 
Veriaci, ktorý sa na slávnosť Kristovho tela a krvi zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo – 
Ctíme túto Sviatosť slávnu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Podmienky sú: sv.spoveď, sv. 
prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vyhýbanie sa akémukoľvek hriechu počas celého dňa. 
 

Srdečne vás pozývame na diskusný večer s hovorcami občianskej iniciatívy ALIANCIA ZA RODINU na tému: 
Ochrana manželstva a rodiny. Stretnutie sa uskutoční v Kine Úsmev v Hlohovci v pondelok 23. júna od 18.00 
do 20.00 hod. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke a na www.alianciazarodinu.sk    
 

Rodina z Dvorníkov darovala na kostol 50 eur. Dnes po sv.omšiach je zbierka na stavbu fary.  
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


