
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Jedenásta nedeľa v cezročnom období / rok C / - 12. jún 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
13.6. Po spom. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
19.6. Ne Dvanásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
12.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Jozefína Nagyová / 1.výr. 
Šalgočka 9.00 + rodičia Milan a Františka Ficeloví a rodina Nagyová 
Dvorníky 10.15  + rodičia Gubáňoví a Kabátoví 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ladislav Donáth / 1. výr. 
 

13.6. Po Dvorníky 9.30 + manžel Anton Ujlacký a rodičia 
Bojničky 18.00 + rodičia Mikulincoví, súrodenci a ostatná rodina 

 
14.6. Ut Dvorníky 19.00 + manžel Jozef Popelka a rodičia z oboch strán 

 
15.6. Str Šalgočka 18.00 + Jozef a Mária Stranovskí a celá + rodina 

Dvorníky 19.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Popelkovú a Očenášovú 
 
16.6. Št Zem. Sady 17.00 + Marta Dubovanová 

Dvorníky 17.30 + manželka Lýdia Zámečníková, syn Štefan a rodičia Zacharoví 
 
17.6. Pia Bojničky 18.00 + Vincent Polák, brat Jozef, rodičia Polákoví a Ryšaví 

Dvorníky 19.00 + rodina Marikovská a rodičia z oboch strán 
 
18.6. So Bojničky 8.00 + Helena Vavrová a rodičia Kukučoví 

Dvorníky 19.00 + rodičia Gaššoví a brat Jozef 
 
19.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Jozef Dekan / 1.výr. 
Šalgočka 9.00 + rodičia Štefan a Emília a starí rodičia 
Dvorníky 10.15  + rodičia Urbanoví a starí rodičia z oboch strán 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Jozef Cáder a jeho rodičia 

 
Oznamy 
 
V pondelok o  9.30 hod. bude v Dvorníkoch rekolekčná sv.omša kňazov Hlohoveckého dekanátu. Všetkých Vás 
srdečne pozývame! 
 
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.  
 
Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 19.6. o 15.30 hod. v Bojničkách. 
Udeľovanie sviatosti birmovania v Dvorníkoch bude v sobotu 29. októbra 2016 o 10.30 hod. 
 
Katolícka zoznamka katRande.org, spoločenstvo slobodných, ktorí vo viere hľadajú svojho životného partnera pod 
vedením pátra Ivana Barusa, organizuje 17. – 19. júna 2016 v pútnickom dome v Marianke duchovnú obnovu pre 
slobodných katolíkov pod názvom Hľadanie životného partnera s Božou pomocou. Bližšie informácie nájdete na 
stránke www.katrande.org alebo na www.vyveska.sk  
 
Púť Hlohoveckého dekanátu do Trnavy v rámci Roka milosrdenstva bude v sobotu 2. júla spolu s dekanátom 
Smolenice. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Bojničkách zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 301 po č.d. 325 a v Dvorníkoch od čísla domu 401 po č.d. 450. 
 
Miesto kostolníka v Dvorníkoch sa zo zdravotných dôvodov uprázdnilo. Prosíme ochotných mužov i ženy, ktorí by 
mohli pomôcť s touto službou, aby sa čím skôr prihlásili v sakristii alebo na fare.  
 
Dnes po sv.omšiach je zbierka na stavbu fary. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


