
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tretia pôstna nedeľa / rok C / - 28. február 2016 
  

Liturgický kalendár 
 
6.3. Ne Štvrtá pôstna nedeľa 

 
Úmysly sv. omší 
 
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 

 
29.2. Po Dvorníky 7.00 + rodičia a starí rodičia Hoschoví a Zúdoroví a sestra Viera 

Bojničky 17.00 + rodičia Jozef a Magdaléna Nikodémoví 
 
1.3. Ut Zem. Sady 17.00 + otec Jozef Daniš / 1.výr. 

Dvorníky 18.00 + rodičia Šuranoví a krstná matka Mária 
 
2.3. Str Šalgočka  17.00 + manžel Stanislav, rodičia z oboch strán a celá + rodina 

Dvorníky 18.00 + bratia Emil a Marián Kamendyoví a švagor František 
 
3.3. Št Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc rodiny Vaškovej a Voznickej  

Dvorníky 17.30 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / č.47 
Bojničky 18.00 + rodičia Moravcoví, brat Jozef a starí rodičia 

 
4.3. Pia Bojničky 17.00 za zdravie pre rodinu Dlhú 

Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Anny Vargovej 
 
5.3. So Bojničky 8.00 + Peter Bališ a rodičia 

Dvorníky 18.00 + otec Peter Gablík a starí rodičia 
 
6.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel, rodičia Dlhošoví a Barákoví 
Šalgočka  9.00 + rodina  
Dvorníky 10.15 + Anna a Kamil Štefinoví a ich rodičia 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Vojtech Súkeník 

 
Oznamy 
 
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. 
 
Dekanátna Púť do Trnavy plánovaná na 5. marca sa bude konať v inom termíne, ktorý bude včas ohlásený. 
Sv.Otec František si praje, aby sa vo farnostiach konala 24 hodinová adorácia pred Sviatosťou oltárnou a to práve 
zo 4. na 5. marca.  
 

Prvý štvrtok v mesiaci je deň modlitieb za duchovné povolania. Pamätajme na to vo svojich modlitbách. 
 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Šalgočka v stredu o 15.30* hod.; Zem. Sady v utorok o 15.30* hod.;  
Bojničky vo štvrtok o 17.00 hod. a v piatok o 16.30* hod. Dvorníky vo štvrtok a v piatok o 16.30* hod. 

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

Krížová cesta bude v nedeľu v Bojničkách o 14.00 hod. a v Dvorníkoch o 14.30 hod. 
 
Stretnutie birmovancov bude dnes (28.2.) o 15:30 hod. v Bojničkách. 
 
Zbierka na stavbu fary bola: Bojničky 291,40 €  Dvorníky 540,30 €  Šalgočka  119,80 €   Zemianske Sady 145,50 € 
Rodiny z Dvorníkov darovali na stavbu fary 50 a 100 eur. 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. 


