
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Šiesta veľkonočná nedeľa / rok C / - 1. máj 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
2.5. Po spom. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
3.5. Ut sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
5.5. Št slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok  
8.5. Ne Siedma veľkonočná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
1.5. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Michal a Emília Dudášoví a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + Eva Vexlerová a celá rodina 
Šalgočka 9.00 + starí rodičia Dlhošoví, Balejkoví, Čapkovičoví a Kotúčkoví 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + Anna Vargová, rodičia z oboch strán, bratia, sestry a starí rodičia 
 

2.5. Po Bojničky 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru a celú rodinu / č.146 
  Šalgočka 18.00 za zdravie a Božiu pomoc 
  Dvorníky 19.00 + rodičia Bojňanskí, Trnkoví, súrodenci, švagrovia a synovci 
 
3.5. Ut Zem. Sady 18.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo  

u p. Košťálovej 
Dvorníky 19.00 + Karol Bosorád a rodičia 
 

4.5. Str Bojničky 17.30 + rodičia Pavol a Emília Barákoví a krstní rodičia Kováčoví 
Šalgočka 18.00 + starí rodičia Dominik, Anna a Bernardína Kollároví   
Dvorníky 19.00 na poďakovanie za Božie milosrdenstvo / č.579 

 
5.5. Št Zem. Sady 17.00 + rehoľná sestra Ambrózia Šidlíková  

Dvorníky 17.30 + Peter a Margita Tessényioví a rodičia z oboch strán 
 
6.5. Pia Bojničky 18.00 za požehnanie úrody  

Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Emílie Brisudovej (Panónia) 
 
7.5. So Dvorníky 7.00 + rodičia František a Eva Blahutiakoví a prarodičia z oboch strán 

Bojničky 8.00 + sestra Mária a rodina Ondrejičková 
Bojničky 14.00 sobáš bez sv.omše / Kadlečík - Gajarská 

 
8.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 75 rokov života Emílie Kupkovej a za zdravie 
pre celú rodinu 

Šalgočka 9.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 
Dvorníky 10.15 + manžel Pius Trnka 
Zem. Sady 10.30 + manželia Milan a Erika Sečeňoví 

Oznamy 
 
Stretnutie birmovancov a ich rodičov bude dnes (1. mája) o 15:30 hod. v Bojničkách. 

Nasledujúci pondelok, utorok a streda sú prosebné dni. Ich obsahom sú prosby za požehnanie úrody. 
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 hod. adorácia pred Eucharistiou.  

Sväté omše v stredu ve čer budú už s platnos ťou na slávnos ť Nanebovstúpenia Pána. 
Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. V piatok sa začína Deviatnik k Duchu Svätému. 

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí z Bojničiek, aby v piatok prišli na sv.omšu spolu s deťmi. 
 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Bojni čky  v pondelok o 17.00 hod. a v piatok o 16.30* hod. Šalgo čka v stredu o 16.30* hod.;  
Zem. Sady  vo štvrtok o 15.30* hod.;   Dvorníky  vo štvrtok o 16.30 hod. a v piatok o 17.30* hod. 

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

V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci 
od čísla domu 201 po č.d. 250 a v Bojničkách od čísla domu 176 po č.d. 200. 
Zbieka pre Ukrajinu bola:    Bojničky 137,60 €     Dvorníky 234,40 €     Šalgočka  55,30 €     Zem. Sady 108,70 € 
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


