
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvanásta nedeľa v cezročnom období / rok B / - 21. jún 2015 
 
Liturgický kalendár 
 
24.6. Str slávnosť Narodenia Sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy 
28.6. Ne Trinásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 

21.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov  
Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc k 70. narodeninám Jána Gašparíka 

  Šalgočka 9.00 + manžel Ondrej Belička, rodičia z oboch strán a celá zomrelá rodina 
Dvorníky 10.15 + sestra Viera, švagrovia a krstní rodičia / TZ 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Richard Boledovič / 1. výr. 
 

22.6. Po Bojničky 18.00 na poďakovanie za dary Ducha Svätého / č. 240 
Dvorníky 19.00 na poďakovanie za rodinu / č. 20 

 
23.6. Ut Bojničky 18.00 + rehoľná sestra Dobromila, súrodenci a ostatná rodina Baráková 
  Dvorníky 19.00 + Peter Rakovický / č. 442 
 
24.6. Str Šalgočka 18.00 + rodičia z oboch strán, starí rodičia, súrodenci a celá zomrelá rodina  
 
25.6. Št Zem. Sady 17.00 + František a Mária Srňanskí, manžel Štefan, neter Lenka a svat Bohumil 
 
26.6. Pia Bojničky 18.00 + manžel Emil Adámik, rodičia Čičoví a Adámikoví 
 
27.6. So Zem. Sady 16.00 sobáš bez sv.omše / Králik - Vyhnánková 

Dvorníky 19.00 + Jozef a Agneša Šipkovskí, brat Pavol a starí rodičia z oboch strán 

 
28.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov  

Bojničky 8.45 + manžel a otec Vladimír Lenghart 
  Šalgočka 9.00 na poďakovanie 

Dvorníky 10.15 + rodičia Gaššoví a brat Jozef 
Zem. Sady 10.30 za všetkých živých a zomrelých dobrodincov kostola 

 

Oznamy 

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

 
Komunita Cenacolo v Kráľovej pri Senci pozýva v sobotu 27.6. na Deň otvorených dverí. V programe je 
modlitba ruženca, sv.omša s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, predstavenie Komunity a svedectvá jej 
členov ako Boh zasiahol do ich života. Autobus pôjde o 12.00 hod. od kostola v Bojničkách cez Dvorníky, Šalgočku 
a Zemianske Sady. Poplatok za autobus je 2 €. Program bude trvať od 13.30 približne do 17.30 hod. 
Prihlásiť sa treba do stredy - v kostole alebo na tel.čísle 0948 549 511. 
 
V sobotu o 10.00 hod. bude v Centre mládeže v Bojničkách stretnutie miništrantov našej farnosti s animátorom 
Pavlom Reiselom. Pozývame osobitne nových miništrantov, aby sa naučili niečo viac o službe miništranta. Po 
spoločnom obede ich pozývame na Deň otvorených dverí Komunity Cenacolo. Cestu im zaplatíme. Tiež ich 
prosíme, aby sa prihlásili do stredy. 
 
Zbierka na stavbu fary bola:   Dvorníky 571,10 €         Bojničky 335 €         Šalgočka 151 €         Zem.Sady 172,90 € 
Do konca júna potrebujeme nasporiť ešte 900 eur – na zaplatenie dane z nájmu za pôdu za rok 2014. Je možné 
pomôcť aj formou bezúročnej pôžičky, ktorú by sme po splátkach vrátili. 

 
Na stavbu fary darovala rodina z Bojničiek 50 €, rodina z Dvorníkov 100 €, rodina zo Šalgočky 100 € a rodiny 
prvoprijímajúcich detí 100 €.  
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 


