
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Piata pôstna nedeľa / rok C / - 13. marec 2016 
 

Liturgický kalendár 
 
19.3. So slávnosť Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie 
20.3. Ne Kvetná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
13.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Jozef Korec / 1.výr. 
Šalgočka  9.00 + manžel, syn Jozef a brat Marián  
Dvorníky 10.15 + manžel Viliam Poláš / 10.výr. 
Zem. Sady 10.30 + rodičia František a Františka, švagriná Mária a starí rod. z oboch strán 

 
14.3. Po Dvorníky 18.00 + rodičia František a Matilda Adámikoví a synovia Jozef a Milan 
 
15.3. Ut Dvorníky 13.00 + Jaroslav Polák / pohrebná  

Bojničky 17.00 + Peter Hruška a celá rodina 
 
16.3. Str Šalgočka  17.00 za tých, čo sa modlili Deviatnik k Sv. Jozefovi 

Dvorníky 18.00 + manžel Michal Kušnirák a rodičia Juraj a Žofia 
 
17.3. Št Zem. Sady 17.00 + kmotor Jozef Čapkovič 

Dvorníky 17.30 + starí rodičia Drskoví 
 
18.3. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Nagyoví, Dlhošoví a starí rodičia z oboch strán 

Dvorníky 18.00 + brat Jozef a švagor Jozef / č.83 
 
19.3. So Bojničky 8.00 + manžel Jozef Moravec 

Dvorníky 19.00 za tých, čo sa modlili Deviatnik k Sv. Jozefovi  
 

20.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Brošovú 
Šalgočka  9.00 + matka Mária Zaťková a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 10.15 + otec Jozef a starý otec Jozef Špano 
Zem. Sady 10.30 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea    

     75. narodenín p. Chrápekovej  
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. 
Na farskom spoločenstve bude pokračovanie témy Rok milosrdenstva. 

Animátori z našej farnosti organizujú 3. ročník Detského farského tábora pre deti od 7 do 12 rokov v čase 
od 16. do 22. júla 2016 na Duchonke. Cena ubytovania so stravou, poistením a dopravou na 7 dní je 75 eur. 
Prihlášku, ktorú nájdete v sakristii, treba vyplniť a odovzdať najneskôr do 1.5.2016. Viac informácií na tel.č.: 0908 
895 766 / 0902 649 574, alebo na e-mailovej adrese:  monika.kohylova@gmail.com 
 

Krížová cesta bude v piatok 40 min. pred sv.omšou v Bojničkách aj v Dvorníkoch. V nedeľu bude 
v Bojničkách o 14.00 hod., v Dvorníkoch o 14.30 hod. 
Predveľkonočné spovedanie v kostoloch: 
Nedeľa 13.3.: Bojničky a Zem. Sady 15.00 - 16.30 hod.     Sobota 19.3.: Dvorníky 9.30 - 11.30 hod. 
Chorých, ktorých nespovedáme na prvé piatky, môžete na veľkonočnú spoveď zapísať v sakristii do 20.3. 
Budeme ich spovedať v ich domácnostiach v pondelok 21.3. dopoludnia. 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v 
akademickom roku 2016/2017 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kadidátov kňazstva aj 
pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2016. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: 
www.frcth.uniba.sk 
 
Milodary na veľkonočnú výzdobu kostola môžete odovzdať v sakristii alebo do pokladničky pod chórom. 

Dnes po sv.omšiach je zbierka na stavbu fary. Rodina z Dvorníkov darovala na stavbu fary 100 eur. 
Na budúci týždeň by sme chceli ostrihať vinič na farskom dvore. Prosíme ochotných pomocníkov, aby sa dohodli 
na termíne brigády s pánom Milanom Trnkom.  
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. 


