
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Druhá pôstna nedeľa / rok B / - 1. marec 2015 
 

Liturgický kalendár 
  
8.3. Ne Tretia pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
28.2. So Dvorníky 18.00  za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ujlackú a Tóthovú 
 
1.3. Ne Dvorníky 7.30 + bratia Emil a Marián Kamendyoví a švagor František 

Bojničky 8.45 + manžel Miloš Izakovič a rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 + Ján Kušnír 
Dvorníky 10.15  za farníkov 

Zem. Sady 10.30 + synovia Ľubomír a Peter Drápaloví, rodičia a ostatná rodina 
 

2.3. Po Bojničky 8.00 za zdravie a Božiu ochranu pre rodinu Strazzulovú 
  Dvorníky 18.00 + František a Mária Bojňanskí a rodičia Trnkoví, súrodenci a švagrovci 
 
3.3. Ut Bojničky 15.00 + Magdaléna Nikodemová / pohrebná 

Dvorníky 18.00 + manžel Michal Kušnirák / 1.výr. 
 
4.3. Str Zem. Sady 18.00 + manžel Juraj Grman a rodičia z oboch strán 

Dvorníky 18.00 + manžel Jozef Kollár, rodičia Mária a Michal Kollároví 
 

5.3. Št Bojničky 17.00 + manžel Alojz a starí rodičia z oboch strán 
Dvorníky 17.00 + otec Peter Bališ a manželia Jozef a Bernardína Bališoví 
 

6.3. Pia Šalgočka 17.00 na poďakovanie 
Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Anny Vargovej 
 

7.3. So Bojničky 8.00 za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jána / Mz 

Dvorníky 18.00  + Natália Poláková / 1.výr. 
 
8.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov  

Bojničky 8.45 + Pavol Nagy, syn Pavol, rodičia z oboch strán a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 + rodina Čapkovičová, Alaxinová, Beláková a kmotra Emília 
Dvorníky 10.15 + Kamil a Anna Štefinoví 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Vojtech Súkenník 

 
Oznamy 

 Krížová cesta v Dvorníkoch je dnes o 14.30 hod. 
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 stredu o 16.30* hod.; Šalgočka v piatok o 15.30* hod.;           Bojničky vo štvrtok o 15.30* hod. 
Dvorníky v stredu o 17.00 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. 

Zbierka na charitu bola: Bojničky 123,40 €     Dvorníky 313,80 €     Šalgočka 85,50 €     Zem.Sady 77,30 € 
Zbierka na stavbu fary bola: Bojničky 210,60 €     Dvorníky 651,85 €     Šalgočka 182,40 €     Zem.Sady 171,15 € 
Rodina zo Zem. Sadov a rodina zo Šalgočky darovali na stavbu fary po 50 eur. 
Rodina zo Zem. Sadov darovala na kostol 50 eur. 

V utorok a v sobotu o 9.00 hod. bude na fare brigáda. Prosíme mužov i ženy, aby prišli pomôcť. Budeme 
čistiť horné poschodie po maľovke, nosiť nábytok a dlažbu. 
Ďakujeme všetkým, ktorí boli aj v tomto týždni brigádovať na fare.  

Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
Originálne manželské rekolekcie (OMR) sú duchovné cvičenia schválené KBS a sú súčasťou pastoračného plánu 
katolíckej cirkvi na Slovensku. Organizátorom OMR je Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.  
Nazdávame sa, že teraz, keď je tlak na rodinu taký veľký, je potrebné, aby sa rodina predovšetkým upevňovala 
zvnútra. OMR sú dobrou príležitosťou na rast rodín vo viere a v láske.  
Viac informácií o konaní OMR v dňoch 6. – 8. marca nájdete na: www.hkrsr.sk  tel: 032 7710 550 
Miesto konania: Kláštor sestier františkánok Melčice – Lieskové (okr. Trenčín). 



Animátori z našej farnosti organizujú Detský farský tábor od 19. do 25. júla 2015 v Rajeckých 
Tepliciach. Poplatok na 7 dní na 1 dieťa je 75 eur. V cene je ubytovanie so stravou, poistenie a 
doprava. Cena tábora je oproti minulému roku vyššia hlavne kvôli tomu, že deti budú ubytované 
v ubytovacom zariadení, ktoré poskytuje celodennú stravu a Rajecké Teplice sú ďalej než 
Podolie, kde sme boli minulý rok. Bližšie informácie budú poskytnuté o týždeň. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Odpustková modlitba k ukrižovanému Ježišovi Kristovi 
 

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa 

prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj 

opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým 

dojatím a bolesťou duše uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo 

o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky 

svoje kosti (Ž 22,17). 

V piatky Pôstneho obdobia možno získať po svätom prijímaní touto modlitbou úplné odpustky.) 


