
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tretia adventná nedeľa / rok A / - 11. december 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
13.12. Ut spom. Sv. Lucie, panny a mučenice 
14.12. Str spom. Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi 
18.12. Ne Štvrtá adventná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
11.12. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Vladimír Danek, rodičia a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 + manžel Dušan, rodičia, brat, svokor a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 + rodičia, starí rodičia z oboch strán a brat Jozef / č.203 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Milan a Jozefína Koberčíkoví 
 

12.12. Po Dvorníky 6.00 na úmysel ordinára / Roráty 
Bojničky 6.00 za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá 

    a rodiny na Slovensku a v Európe / Roráty 
 
13.12. Ut Dvorníky 18.00 + starí rodičia Uhričoví, Králikoví a ich deti 
 
14.12. Str Dvorníky 6.00 + rodičia Adam a Mária Murárikoví / Roráty  

Šalgočka 6.00 + manželka Katarína Petríková / Roráty 
 
15.12. Št Zem. Sady 17.00 + rodina Jurášiková 

Dvorníky 17.30 + manžel Jozef Bojnanský / č.180 
  
16.12. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Dlhošoví, syn František, manžel Alojz a rodina Činčurová 

Dvorníky 18.00 + rodina Bojnanská a rodičia z oboch strán / č.180 
 

17.12. So Bojničky 6.00 + manžel Jozef Moravec, súrodenci a rodičia z oboch strán / Roráty 
Dvorníky 19.00 za šírenie kultúry života a požehnanie a posilnenie pre manželstvá 

        a rodiny na Slovensku a v Európe 
 
18.12. Ne Dvorníky 7.30 + priateľka Mariana 

Bojničky 8.45 + rodičia Jozef a Paulína, brat Eman a sestry Mária a Marcela 
Šalgočka 9.00 + matka Mária Zaťková, starí rodičia, teta a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + dcéra Jarmila Crhlíková, manžel Jozef a krstný syn Milan 

 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí 
- vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou  
 
Predviano čné spovedanie v kostoloch:  
Nedeľa 11.12.:    Bojničky a Zem. Sady 14.30-16.30 hod.         Sobota 17.12.:  Dvorníky 9.15-11.30 hod. 
 
Chorých, ktorých nespovedáme na prvé piatky, môžete na predvianočnú spoveď zapísať v sakristii do 17.12. 
Budeme ich spovedať v ich domácnostiach v pondelok 19.12. a v utorok 20.12. dopoludnia. 
 
Dňa 16. decembra 2016 - piatok - sa v Hlohovci uskutočnia HC.Chvály o 18:30 hod. vo františkánskom kláštore. 
Na začiatok bude svätá omša, po ktorej bude nasledovať modlitba chvál a občerstvenie. 
 
Prosíme dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť s vianočnou výzdobou kostola v Bojničkách v sobotu 17.12. o 9.00 hod.  
 
Ružencové spoločenstvo z Bojničiek darovalo na kostol 120 eur. Dnes (11.12.)  po sv.omši je zbierka na faru.  
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  
 


