
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tretia nedeľa po Narodení Pána – sviatok Krstu Krista Pána / rok C / - 10. január 2016 

 
Liturgický kalendár 
 

17.1. Ne Druhá nedeľa v období „Cez rok“ 
 

Úmysly sv. omší 
 
10.1. Ne Dvorníky 7.30  za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Dušan / 2. výročie 
Šalgočka  9.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc 
Dvorníky 10.15 + rodičia Štefan a Marcela Murárikoví a bratia Ivan a Miloš 
Zem. Sady 10.30 + manžel Richard Boledovič, rodičia, brat Peter a starí rodičia 

 
11.1. Po Bojničky 17.00 + manžel Štefan Krajčír a starí rodičia z oboch strán 
 
12.1. Ut Dvorníky 14.00 + Agneša Šipkovská / pohrebná 

Zem. Sady 17.00 + rodičia Rafael a Sidónia Kostkoví a švagor Michal  
 

13.1. Str Šalgočka  17.00  + rodičia Hubinoví a Majkoví 
 
14.1. Št Zem. Sady 17.00  na úmysel 
 
15.1. Pia Bojničky 17.00 + manžel Peter Fábry a rodičia z oboch strán 
 

16.1. So Bojničky 8.00 + Milan a Ľudmila Svrbickí, otec Vít a sestra Ľubica 
Dvorníky 18.00 + Jarmila Marešová 

 
17.1. Ne Dvorníky 7.30  za farníkov 

Bojničky 8.45 + Anton Mikulášik / 1. výr. 
Šalgočka  9.00 + manžel Gabriel a syn Jozef Mihálikoví 
Dvorníky 10.15 + Jozef a Anna Táčovskí 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Štefan Kriška / 10. výročie 
 

Oznamy 

 

V pondelok 11.1. o 9:30 hod. bude v Maduniciach rekolekčná sv.omša kňazov Hlohoveckého dekanátu.  
 

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 18:30 hod. na stretnutí farského spoločenstva pokračovanie témy o formácii osobnosti 
podľa teológie Jána Pavla II. a od 20.00 do 20.30 h. poklona pred Sviatosťou oltárnou. 

 

Stretnutie birmovancov bude 17.1. a 31.1. o 15:30 hod. v Bojničkách. 
Kto si chce dať požehnať dom alebo byt, nech zapíše svoje meno, adresu a tel. číslo v sakristii. 
 
V sobotu 16.1. bude v Červeníku mládežnícky ples Trnavskej arcidiecézy. Okrem finančnej podpory je možné 
podporiť toto podujatie aj napečením slaného pečiva. Prosíme gazdinky, ktoré chcú darovať pečivo, aby ho doručili 
do Centra mládeže v Bojničkách v sobotu 16.1. dopoludnia. Vopred ďakujeme! 
 
Od 10. do 24.1. budú po Slovensku putovať relikvie svätej Terézie z Lisieux. V Trnave budú v sobotu 23.1. Kto  má 
záujem ísť spoločným autobusom, nech sa do 16.1. zapíše v sakristii. Poplatok na osobu 4 eurá treba zaplatiť pri 
zapísaní. Podrobnejšie informácie sú na nástenke a na internetovej stránke http://terezka.kkp.sk/ 
 
Dnes končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba sa môže ponechať do 2. februára. Ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli svojou pomocou k tomu, aby sme vianočné sviatky mohli sláviť v čistých a vyzdobených priestoroch. 

 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci 
od čísla domu 701 po č.d. 750. 
 

Rodina z Dvorníkov darovala na stavbu fary 100 €. Dnes (10.1.) po sv.omšiach je zbierka na stavbu fary. Do leta 
tohto roku by sme chceli na farskej budove urobiť fasádu, nakoľko na jeseň plánujeme v našej farnosti slávnosť 
udeľovania sviatosti birmovania. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


