
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Piata nedeľa v cezročnom období / rok C / - 7. február 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
10.2. Str Popolcová streda 
14.2. Ne Prvá pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
7.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Anton Činčura / 10.výr. 
Šalgočka  9.00 + rodičia Rudolf a Emília Košťányoví a starí rodičia  
Dvorníky 10.15 + Michal Durila a rodičia 
Zem. Sady 10.30 + matka Oľga Kafríková a starí rodičia Renáčoví 

 
8.2. Po Dvorníky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kamendyovú 
 
9.2. Ut Dvorníky 18.00 + Agneša Šipkovská 
 
10.2. Str Šalgočka  16.30 za Božie požehnanie pre ružencové spoločenstvo p. Mihálikovej 

Bojničky 17.00 + Ľudovít Šiška, manželka Katarína a syn Jozef 
Zem. Sady 17.45 + páter Jozef Horvátik  
Dvorníky 18.00 + syn Daniel / 1.výr. 

 
11.2. Št Bojničky 17.00 + rodičia Ištokoví, Liškoví a ostatná rodina 

Dvorníky 17.30 + rodičia Konštantín a Anna Drímajoví a starí rodičia z oboch strán 
 
12.2. Pia Dvorníky 18.00 + starí rodičia Sochoroví a Sobotovičoví  
 
13.2. So Dvorníky 18.00 + Vincent Káčer 
 
14.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + František a Magdaléna Pavelkoví a sestra Emília 
Šalgočka  9.00 + rodičia Krajní, Sobotovičoví a brat Alfréd 
Dvorníky 10.15 + Jozef a Helena Plesníkoví 
Zem. Sady 10.30 + syn Milan Kotúček, rodičia Štefan a Štefánia Čapkovičoví,  Jozef a Otília  

Kotúčkoví a starí rodičia 
 

Oznamy 
 
V pondelok 8.2. o 9.30 hod. bude v Horných Zeleniciach rekolekčná sv.omša kňazov Hlohoveckého dekanátu. 

Stretnutie birmovancov bude 14.2. o 15:30 hod. v Bojničkách. 
 
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. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 h. poklona pred Sviatosťou oltárnou. 
 
Na Popolcovú stredu je prísny pôst  od mäsa  (od 14. roku do smrti) a jedla  (od 18. do 60. roku života) 
V stredu začína obdobie Veľkého pôstu. V pôstnom období sa máme zdržať účasti na hlučných zábavách; oltáre 
sa nezdobia kvetmi, nespieva sa Glória ani Aleluja; zvuk organa sa používa iba na sprevádzanie spevu. 

Kto v Pôstnom období  koná pobožnos ť krížovej cesty  pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže 
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky . Komu v tom bráni vážna prekážka, môže tie isté odpustky získať 
čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny. 

Krížová cesta bude bývať v Dvorníkoch v piatok 40 minút pred sv.omšou a v nedeľu o 14.30 hod. 
 
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv.prijímaní pred obrazom ukrižovaného Ježiša Krista 
modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu , môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky . 
 
Kto má záujem podporiť pastoráciu mládeže venovaním 2% z dane, môže na to použiť tlačivo, ktoré je k dispozícii 
pod chórom. Všetky materiály sú aj na webe: mladez.abu.sk v sekcii 2% .  
 
Rodina z Dvorníkov a ružencové spoločenstvo pani Drápalovej zo Zem. Sadov darovali na stavbu fary po 100 eur. 
V nedeľu 14.2. bude jarná zbierka na charitu. O dva týždne 21.2. bude zbierka na stavbu fary. Prosíme vás, aby 
ste sa cítili slobodne a prispeli na uvedené zbierky len podľa vašich možností. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



EŠTE  JE  MOŽNÉ  PRIHLÁSIŤ  SA DO 10.2.  A  ZAPLATIŤ    ZÁLOHU  80 eur  na toto stretnutie mládeže v Jasnej: 

 
 

SRDEČNE  VÁS  POZÝVAME  NA 
 

PÚŤ  ZAĽÚBENÝCH 
 

V ŠAŠTÍNE 
 

Piatok až nedeľa 12.-14.2.2016 
 

hlavný hosť 14.2.: otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. 
 
Viac info na: http://zalubeni.sk/  
alebo http://www.bazilika.sk/bazilika/putzalubenych 
 

* * * 
 

Odpustková modlitba k ukrižovanému Ježišovi Kristov i 
 

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. 


