
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania / rok C / - 27. marec 2016 
 
Liturgický kalendár 
 

27.3.-3.4. Veľkonočná oktáva 

3.4. Ne Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
 

28.3. Po Dvorníky 7.30 + Emília Vargová, rod. Miklášová / 1.výr. 
Zem. Sady 7.30 + rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef 
Bojničky 8.45 + rodičia Moravcoví, Bahelkoví a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 + manžel Jozef, rodičia a kmotra Emília 

 
29.3. Ut Šalgočka 16.00 za ženícha a nevestu / Alayo – Čimová 

Dvorníky 19.00 + radičia Štefan a Ružena Motešickí a starí rodičia z oboch strán 
 

30.3. Str Dvorníky 7.00 + brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán / č.79 
Bojničky 17.00 + Miroslav Toráč / 1.výr. 

 
31.3. Št Bojničky 17.00 + Peter a Melánia Lehockí, rodina Moravcová a Lehocká 

Zem. Sady 17.00 za zosnulých členov ružencového spoločenstva u p. Vaškovej  
Dvorníky 17.30 za živú i zomrelú rodinu Krútekovú 
 

1.4. Pia Bojničky 17.00 + Vít a Matilda Dlhošoví 
Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Jozefa Koboru 

 
2.4. So Bojničky 8.00 za tých, čo sa modlili Deviatnik k Sv. Jozefovi 

Dvorníky 15.00 za ženícha a nevestu / Regen - Petrášová 
 
3.4. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + otec Emanuel Blšták a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 + Štefan Hlavina a rodičia 
Dvorníky 10.15 za živú i zomrelú rodinu Szöcsovú a Petríkovú 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Peter a Angela Slamkoví a ostatná rodina 

  
Oznamy 
 

V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17:30 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov 
a vo štvrtok o 18:30 hod. stretnutie farského spoločenstva a adorácia od 20.00 do 20.30 hod. 
Stretnutie birmovancov bude 3.4. o 15:30 hod. v Bojničkách. 
 

Nakoľko nedávno bolo predveľkonočné spovedanie, nebude v tomto týždni v kostoloch osobitné spovedanie pred 
prvým piatkom. Na požiadanie budeme však k dispozícii pred alebo po sv.omšiach. 
Chorých po domoch budeme spovedať na prvý piatok dopoludnia ako obvykle. 
 

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 
 
Rodina z Bojničiek darovala na stavbu fary 50 eur. Dnes po sv.omši je veľkonočná farská ofera. 
Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Ďakujeme za všetky vaše milodary, 
pomoc a modlitby! 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli k dôstojnému sláveniu Veľkej noci v našich kostoloch ! 
Všetkým vám prajeme milostiplné požehnané sviatky, pokoj a lásku vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý nám 
priniesol radostnú a pevnú nádej na večný život ! 


