
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Štvrtá pôstna nedeľa / rok B / - 15. marec 2015 
 
Liturgický kalendár 
  
19.3. Št slávnosť Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
22.3. Ne Piata pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
15.3. Ne Dvorníky 7.30 + syn Daniel  

Bojničky 8.45 + Ľubomír Myjavec 
Šalgočka 9.00 + rodičia Alojz a Jozefína Košťányoví, sestra Matilda a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef 
 

16.3. Po Dvorníky 18.00 + Ladislav Varga 
 
17.3. Ut Bojničky 8.00 za zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti 

Dvorníky 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre podporovateľov stavby fary 
 
18.3. Str Šalgočka 17.00 + manžel Stanislav a rodičia z oboch strán 

Dvorníky 18.00 + František a Angela Strelcoví 
 
19.3. Št Bojničky 17.00 + Jozef Moravec / k nedožitým 75. narodeninám 

Dvorníky 17.00 za Božie požehnanie pre tých, čo sa modlili Deviatnik k Sv. Jozefovi 
 

20.3. Pia Zem. Sady 17.00 + kmotor Jozef Čapkovič 

Dvorníky 18.00 + otec Karol 
 

21.3. So Zem. Sady 8.00 za Božie požehnanie pre tých, čo sa modlili Deviatnik k Sv. Jozefovi  
Dvorníky 19.00  + manžel Eduard 

 
22.3. Ne Dvorníky 7.30 + Pius Trnka 

Bojničky 8.45 + matka Zlatica Bahelková, otec Emil a rodičia Moravcoví 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia František a Františka, švagriná Mária a starí rod. z oboch strán 

  Šalgočka 16.30 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc 
 
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. 
Na stretnutí farského spoločenstva budeme pokračovať v preberaní Sv.písma. 
 
2% z daní možno venovať na Centrum ARCHA – viac na www.mladez.abu.sk 
Ak máte doma nepotrebný drevený nábytok, môžete v sakristii na seba nechať kontakt a animátori z Centra 
mládeže v Bojničkách by sa prišli ku vám pozrieť, čo by sa im alebo na faru hodilo. 
 
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. Prihášku si môžete 
vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť na internetovej stránke našej obce. Prihláška bude priložená k farským 
oznamom. Bližšie informácie na tel. číslach 0908 895 766 / 0902 649 574 alebo na e-mailovej adrese: 
monika.kohylova@gmail.com  
 
Predveľkonočné spovedanie bude v nedeľu 22.3. v Bojničkách a v Šalgočke od 14.30 do 16.30 hod. 
a v sobotu 28.3. v Dvorníkoch od 9.15 do 11.45 hod. 

 
Na stavbu fary darovali zo Zemianskych Sadov v uplynulom týždni: rodina Vašková 100 eur, iná rodina 50 eur, dve 
ružencové spoločenstvá po 100 eur. Na kostol v Zem. Sadoch darovalo ružencové spoločenstvo u pani Binkovej 
100 eur a rodina zo Zem. Sadov 50 eur.  

Dnes po sv.omši je zbierka na stavbu fary. 
V utorok o 9.00 hod. bude na fare brigáda. Prosíme mužov i ženy, aby prišli pomôcť. Budeme čistiť a prenášať 
nábytok zo starej fary. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



 
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.) 


