
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Kvetná nedeľa / rok C / - 20. marec 2016 
 

Liturgický kalendár 
24.3. Št Zelený štvrtok Pánovej večere 
25.3. Pia Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána 
26.3. So Biela sobota - večer: veľkonočná vigília 
27.3. Ne Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 
 
Úmysly sv. omší 
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 

21.3. Po Bojničky 17.00 za uzdravenie manžela, za zdravie a Bož. pomoc pre celú rodinu Škodovú 
Zem. Sady 17.00 za tých, čo sa modlili Deviatnik k Sv. Jozefovi  
Dvorníky 18.00 + rodičia Drskoví 

 
22.3. Ut Bojničky 8.00 za zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti 

Dvorníky 18.00 + Anton Gubáň 
 
23.3. Str Bojničky 17.00 + Jana Mečochová / 1.výr. 

Dvorníky 18.00 + manžel a otec Karol / č.251 
 
24.3. Št Šalgočka  17.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc 

Zem. Sady 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kafríkovú 
Bojničky 18.00 + Mária Ondrejičková / 1.výr. 
Dvorníky 18.00 na poďakovanie za 70 rokov života / č.240 

25.3. Pia Bojničky 15.00 obrady Veľkého piatku 
Dvorníky 15.00 obrady Veľkého piatku 
Zem. Sady 15.00 obrady Veľkého piatku  

26.3. So Bojničky 18.30 + rodičia Nagyoví, Dlhošoví a starí rodičia z oboch strán 
Dvorníky 18.30 + rodičia Suchoňoví a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka  18.30  + rodičia Angela a Jozef Košťányoví 
  

27.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 za dobrodincov kostola 
Šalgočka  9.00 za dobrodincov kostola 
Dvorníky 10.15 za všetkých dobrodincov farnosti 
Zem. Sady 10.30 za dobrodincov kostola 

  
Oznamy 
Krížová cesta je dnes v Bojničkách o 14.00 hod. a v Dvorníkoch o 14.30 hod.  
Spovedanie dnes (20.3.) v Hlohovci: vo farskom kostole: 13.30 -17.00 hod., u Františkánov: 14.00-18.30 hod. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17:30 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov 

Stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok nebude. 
Chorých zapísaných na spovedanie po domoch budeme spovedať v pondelok 21.3. od 8 do 12.00 hod. 
Predveľkonočné upratovanie v Dvorníkoch bude v utorok o 9.00 hod. Prosíme mužov i ženy, aby prišli pomôcť. 

Na Zelený štvrtok o 9.30 h. bude v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave omša svätenia olejov. 
Na Veľký piatok je prísny pôst od mäsa (od 14 roku do smrti) a jedla (od 18 do 60 roku života) 

Na vigílnu bohoslužbu Bielej soboty si môžete priniesť sviece alebo kahance 
Vo štvrtok, piatok a sobotu je možné získať úplné odpustky aktívnou účasťou na bohoslužbách (za podmienok: 
sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv.otca, vyhýbanie sa akémukoľvek hriechu počas celého dňa). 

V sakristii sa môžete zapísať na poklonu pred Sviatosťou oltárnou, ktorá bude na Bielu sobotu. 
Milodary darované pri „Božom hrobe“ nie sú pre farnosť, ale sa posielajú na podporu Cirkvi vo Svätej zemi. 
Na Veľkonočnú nedeľu bude požehnanie pokrmov. Rodina zo Zem. Sadov darovala na stavbu fary 100 eur. 
Zbierka na stavbu fary bola: Bojničky 267,20 €  Dvorníky 576,70 €  Šalgočka  126,90 €   Zemianske Sady 154,20 € 

Milodary na veľkonočnú výzdobu kostola môžete odovzdať v sakristii alebo do pokladničky pod chórom. 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 51 po č.d. 100 a v Bojničkách od čísla domu 51 po č.d. 75. 
Na Veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná farská ofera. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
V noci zo soboty 26.3.  na nedeľu 27.3. sa posúvajú hodiny o jednu hodinu dopredu! 



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 
 

 

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 
 
 

 

 

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. 
 


