
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Druhá pôstna nedeľa / rok C / - 21. február 2016 
 

Liturgický kalendár 
 
22.2. Po sviatok Katedry Sv. Petra, apoštola 
28.2. Ne Tretia pôstna nedeľa 
 

Úmysly sv. omší 
 

21.2. Ne Dvorníky 7.30 + páter Jozef Horvátik  
Bojničky 8.45 + matka Magdaléna, starí rodičia Štefan a Viktória Slobodoví 
Šalgočka  9.00 za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + svokrovci Jakub a Alžbeta Crhlíkoví, ich deti a starí rodičia 

 
22.2. Po Bojničky 8.00 za Božiu pomoc pri operácii a za uzdravenie manžela 

Dvorníky 15.00 + Anton Gubáň / pohrebná 
 
23.2. Ut Dvorníky 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu / č.79 
 
24.2. Str Šalgočka  17.00 + manžel Ján, rodičia, súrodenci a vnuk Danko 

Dvorníky 18.00 + manžel Viliam a rodičia Viliam a Mária Adámikoví / č.47 
 
25.2. Št Zem. Sady 17.00 + rodičia Štefan a Mária Sedláčkoví 

Dvorníky 17.30 na poďakovanie za 70 rokov života Stanislava Martinkoviča 
 
26.2. Pia Bojničky 17.00 na úmysel / č.68 

Dvorníky 18.00 + Jarmila Bilová / 1.výr. 
 
27.2. So Bojničky 8.00 + rodičia Moravcoví, krstní a starí rodičia / č.68 

Dvorníky 18.00 + Oľga Dlhošová 
 
28.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Jozef Broš 
Šalgočka  9.00 + rodina Huterová a Mesárošová 

Dvorníky 10.15 + Jarmila Vajčovcová 
Zem. Sady 10.30 + synovia Ľubomír a Peter Drápaloví, rodičia a ostatná rodina 

 
Oznamy 

 

V sobotu 5. marca bude v rámci Svätého roka milosrdenstva dekanátna Púť do Trnavy. Kto má záujem, nech sa 
zapíše v sakristii do piatku 26.2., aby sme vedeli, či máme objednať autobus. Program je na nástenke. 
 
Od dnes do stredy sa v Centre mládeže v Bojničkách koná prázdninová duchovná obnova na tému Quo Vadis. 
Začína premietaním rovnomenného filmu dnes o 19:00. Na jeho sledovanie sú pozvaní všetci farníci. Ide o veľmi 
hodnotný film z prostredia rozvíjajúcej sa Cirkvi za vlády cisára Nera. Po filme bude nasledovať krátka diskusia.  
 

Oznam pre deti: Tento týždeň bude namiesto utorkového stretka sľúbená prázdninová prespávačka v Centre 
mládeže v Bojničkách, a to zo štvrtka na piatok. Začíname o 20:00 hod. farskou adoráciou a končíme ráno o 9:30. 
So sebou si treba priniesť spacák, papuče a podpísaný súhlas rodiča, ktorý si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola 
po sv. omšiach cez týždeň. 
 

V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18:30 hod. stretnutie farského spoločenstva a adorácia. 
 

Krížová cesta bude v Bojničkách a v Dvorníkoch v piatok 40 minút pred sv.omšou a v nedeľu v Bojničkách 
o 14.00 hod. a v Dvorníkoch o 14.30 hod. 
 

Stretnutie birmovancov bude 28.2. o 15:30 hod. v Bojničkách. 
 
Zbierka na charitu bola: Bojničky 167,21 €     Dvorníky 334,14 €     Šalgočka 87 €     Zemianske Sady 86,65 € 
Rodina z Dvorníkov darovala na stavbu fary 100 eur. Dnes je zbierka na stavbu 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. 


