
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Siedma veľkonočná nedeľa / rok B / - 17. máj 2015 
 

Liturgický kalendár 
 

24.5. Ne slávnosť Zoslania Ducha Svätého 
 
Úmysly sv. omší 
 

17.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + rodičia Duchoňoví, manžel a zosnulí z rodiny 
Zem. Sady 9.00 + rodičia Silvester a Mária Valentoví, František a Pavlína Jakuboví,  

           švagriná Helenka a ostatná rodina 
Dvorníky 10.15 + manželka Jozefína Adámiková 

 Šalgočka 10.30 za Božie požehnanie pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny 
 

18.5. Po Dvorníky 19.00 + rodičia Ján a Cecília Drímajoví a brat Bohumír 
 

19.5. Ut Bojničky 17.00 + Anna Latáková / pohrebná 
 
20.5. Str Šalgočka 18.00 + Ján Šulek 
 
21.5. Št Bojničky 17.00 + manžel a otec Jozef Plesník  
 
22.5. Pia Zem. Sady 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo u p. Košťálovej 
 
23.5. So Bojničky 17.00 na poďakovanie za 50 rokov života / č.204 

Dvorníky 19.00 + Helena Slobodová / 1.výr. 
 
24.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Šalgočka 9.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Zem. Sady 9.00 + manžel a otec Fridolín Slamka, syn Fridolín, vnuk Daniel,  

rodičia Rybaničoví a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 + manžel Jozef Popelka 

  Bojničky 10.30 za Božie požehnanie pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny 
 

Oznamy 
 

Streda, piatok a sobota v tomto týždni sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za 
jednotu kresťanov alebo o duchovné povolania. 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí, 

vo štvrtok o 18.00 hod. na stretnutí farského spoločenstva bude téma „Identita“ a 

od 20.00 do 20.30 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou.  
 

V piatok bude májová pobožnosť v kostole v Bojničkách o 17.00 hod. 
Nácvik prvoprijímajúcich detí z Bojničiek bude v piatok 22.5. o 19.00 hod. v kostole. 
 
Prvé sväté prijímanie detí bude v Bojničkách 24.5. a v Dvorníkoch 31.5. - vždy o 10.30 hod. 
Spovedanie detí a ich príbuzných bude v sobotu predtým od 10.00 do 11.00 hod. 
 
Veriaci, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu 
k Duchu Svätému, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 
 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na stavbu fary. Momentálne sú práce na fare pozastavené, lebo sporíme peniaze 
na zaplatenie dane z nájmu za pôdu. Zaplatiť musíme do konca júna. 
Dnes po sv.omšiach je zbierka na katolícke masmédiá. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


