
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Slávnosť Najsvätejšej Trojice / rok B / - 31. máj 2015 
 

Liturgický kalendár 
 

1.6. Po spom. Sv. Justína, mučeníka 
3.6. Str spom. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov 
4.6. Št slávnosť Najsv. Kristovho tela a krvi – prikázaný sviatok 
5.6. Pia spom. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka 
7.6. Ne Desiata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
31.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Štefan Prosman a rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín 
Dvorníky 10.30 za Božie požehnanie pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny  

 Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Jozef Chrápek 
 

1.6. Po Dvorníky 19.00 + súrodenci Alfonz, Ján, Ladislav a Helena Joštoví 
 

2.6. Ut Bojničky 8.00 za tých, čo sa modlili májovú pobožnosť 
Zem. Sady 18.00 + manžel a otec Jozef Crhlík a dcéra Jarmila 

 
3.6. Str Šalgočka 18.00 + Štefan a Štefánia Kosmáloví a starí rodičia z oboch strán 

 

4.6. Št Bojničky 18.00 + Jozef a Terézia Čičoví, starí rodičia a ostatná rodina 
Zem. Sady 18.15 + manžel a otec Jozef Šárik, rodičia a súrodenci 

  Dvorníky 19.30 za farníkov 
 

5.6. Pia Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Jána Mihinu 
 
6.6. So Šalgočka 17.00 + Oľga Presas 

Dvorníky 19.00 za Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú 
 
7.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Jozef Moravec / 1.výr. 
Dvorníky 10.15 na poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu Durilovú 

  Zem. Sady 10.30 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea  
        85. narodenín p. Berty Račkovičovej 

Oznamy 

 

V utorok o 9.00 hod. bude na fare v Dvorníkoch brigáda. Prosíme mužov, aby si priniesli krovinorez a ženy hrable. 
V prípade nepriaznivého počasia budeme upratovať faru. 
 

V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí. 
V Šalgočke bude sv.omša v stredu večer s platnosťou na slávnosť Najsv. Kristovhoho tela a krvi a v sobotu večer 
s procesiou s platnosťou na nedeľu. 
Stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok v Bojničkách nebude, lebo bude sv.omša s Eucharistickou procesiou. 
V Dvorníkoch bude sv.omša s procesiou v nedeľu o 10.15 hod. 
Prosíme deti, aby prišli na slávnostnú procesiu posýpať cestu pred Sviatosťou oltárnou lupienkami z kvetov. 
Veriaci, ktorý sa na slávnosť Najsv. Kristovho tela a krvi zúčastní na verejnom speve, alebo recitovaní hymnu 
Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu), môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 
 

Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Zem. Sady v utorok o 16.30* hod.; Šalgočka v stredu o 16.30* hod.;           Bojničky vo štvrtok o 16.30* hod. 
Dvorníky v pondelok o 18.00 a v piatok o 17.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 

 

Zbierka na stavbu fary bola: 
Bojničky 483,45 €     Dvorníky 694,10 €     Šalgočka 127 €    Zem.Sady 162,45 € 

Na stavbu fary darovali tri rodiny z Dvorníkov po 100 €, darkyňa z Bojničiek darovala 50 € a ružencové 
spoločenstvo pani Košťálovej zo Zem.Sadov 100 €. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 


