
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Štvrtá nedeľa v cezročnom období / rok B / - 1. február 2015 
 
Liturgický kalendár 
 
2.2. Po sviatok Obetovania Pána 
5.2. Št spom. Sv. Agáty, panny a mučenice 
6.2. Pia spom. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 
8.2. Ne Piata nedeľa v cezročnom období 
 
Úmysly sv. omší 
 
1.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov  

Bojničky 8.45 + rodičia Brošoví, starí rodičia a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 za ružencové spoločenstvo p. Mihálikovej 
Dvorníky 10.15 + otec Konštantín a matka Anna 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ján Kostka a otec František 

 
2.2. Po Šalgočka 17.00 + švagrovia Peter a Vladimír Mesárošoví 

Zem. Sady 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Lörincovú 
Bojničky 18.00 za zdravie, Božiu ochranu a pomoc pre rodinu Liškovú 
Dvorníky 18.30 + matka Mária Táčovská a starí rodičia Táčovskí a Moravcoví 

 
3.2. Ut Dvorníky 14.00 + Mária Joštová / pohrebná 
  Zem. Sady 17.00 + tety Štefánia a Otília Vaškové 
 
4.2. Str Šalgočka 17.00 za zdravie a Božiu pomoc  
  Dvorníky 18.00 + Anton Toman 
 
5.2. Št Bojničky 17.00 + Helena Šantavá / pohrebná 

Dvorníky 17.00 za Božiu pomoc a ochranu rodiny, manželstva a výchovy detí 
 

6.2. Pia Bojničky 18.00 + Štefan a Emerencia Ondrejičkoví a starí rodičia z oboch strán 
Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Anny Kyselovej 
 

7.2. So Dvorníky 19.00  + rodičia Hoschoví a starí rodičia z oboch strán 
 
8.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Bonaventúr Kupka a celá rodina 
Šalgočka 9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Košťányovú 
Dvorníky 10.15 + Michal Durila / 1.výr. 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Štefan a Mária Sedláčkoví a švagriná Brigita 

 
Oznamy 
 
V Katolíckych novinách v súvislosti s Referendom za ochranu rodiny vám zvlášť chceme dať do pozornosti 
povzbudenie pápeža Františka, rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom a názor kardinála Jozefa Tomka. 
 

V pondelok 2.2. počas sv.omší bude požehnanie hromničných sviec. 
V utorok o 9.00 hod. budeme odkladať vianočnú výzdobu v Dvorníkoch. Prosíme mužov i ženy, aby prišli pomôcť. 

Svätoblažejské požehnanie na záver sv.omše bude v pondelok v Bojničkách, v utorok v Zemianskych 
Sadoch, v stredu v Dvorníkoch a v Šalgočke. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov 
vo štvrtok o 18.00 h. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 h. poklona pred Sviatosťou oltárnou. 
 

Prvý štvrtok v mesiaci je deň modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme na to vo svojich modlitbách. 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Zem. Sady v utorok o 15.30* hod.; Šalgočka v stredu o 15.30* hod.; Bojničky v piatok o 16.30* hod.  
Dvorníky vo štvrtok o 16.00 a v piatok o 16.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí boli v uplynulom týždni pomôcť na fare. 
V tomto týždni darovala na stavbu fary rodina z Dvorníkov 100 €, rodina zo Zem. Sadov 50 eur. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


