
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvanásta nedeľa v cezročnom období / rok A / - 22. jún 2014 
 

Liturgický kalendár 
 
24.6. Ut slávnosť Narodenia Sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy 
27.6. Pia slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
28.6. So spom. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 
29.6. Ne Trinásta nedeľa v cezročnom období – slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla 
 
Úmysly sv. omší 
 
21.6. So 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 
 

23.6. Po Bojničky 18.00 + Matilda Kubičková / 1.výr. 
  Dvorníky 19.00 + otec Vít, starí rodičia Bučkoví a ich deti 
 
24.6. Ut Dvorníky 19.00 + rodičia Mária a Jozef Kozákoví a starí rodičia z oboch strán 
 
25.6. Str Šalgočka 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 70. narodenín  

Dvorníky 19.00 + rodičia Michal a Jozefína Bolloví 
 

26.6. Št Zem. Sady 18.00 + dcéra Lenka Srňanská, rodičia z oboch strán, bratia a švagriné 
Dvorníky 19.00 + sestra Kleta 
 

27.6. Pia Bojničky 18.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu / č.307 
Dvorníky 19.00 + švagor Vincent Pargáč 

   
28.6. So Dvorníky 7.00 + Helena Sobodová 

Bojničky 15.30 za ženícha a nevestu / Škoda - Pavlovičová 
 

29.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + otec František Kucko / 20.výr.  
Šalgočka 9.00 na poďakovanie 
Dvorníky 10.15 + Peter a Pavol Tessényioví 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Peter a Alžbeta Drápaloví, brat Jaroslav a starí rodičia 
 

Oznamy  
 

Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú. Kvôli stretnutiu animátorov nebude dnes ani stretnutie farského spoločenstva. 
V Centre mládeže 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. poklona pred Sviatosťou oltárnou 

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 

Veriaci, ktorý má posvätný predmet  požehnaný Svätým Otcom alebo biskupom, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla, ak si ho nábožne uctí a pridá Vyznanie viery 
Podmienky sú: sv.spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv.Otca a vyhýbanie sa trvalej záľube k 
akémukoľvek hriechu. 

V nedeľu 29.6. bude pri sv. omšiach poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý školský rok. 
Detský farský tábor sa bude konať od 9. do 15. júla 2014 na fare v Podolí. O tábor bol veľký záujem, máme plný 
stav (30 detí), čo nás veľmi potešilo. Ak niekto chce na tábor prispieť trvanlivými potravinami, vajíčkami, 
zaváraninami, ovocím, zeleninou, alebo by chcel nejako inak materiálne pomôcť, budeme veľmi radi. Potraviny 
môžete priniesť 3-4 dni pred odchodom do tábora: v Bojničkách do Centra mládeže, v Dvorníkoch Monike 
Kohýlovej, č.d. 447, v Zemianskych Sadoch Janke Sedláčkovej alebo Anke Bakovej alebo sa telefonicky dohodnúť 
na tel. čísle 0908 895 766. 
V nedeľu 29.6. po sv.omšiach bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca – v minulosti tzv. Halier Sv. Petra. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


