
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Krst Krista Pána / rok A / - 8. január 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
15.1. Ne Druhá nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
8.1. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 50 rokov života a prosba o Božiu pomoc a požehnanie 
    pre celú rodinu  

Šalgočka  9.00 + starí rodičia Ignác a Karolína Sobotovičoví 
Dvorníky 10.15 + Jozef a Kamila Polákoví a švagriná Dáša 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ladislav Binka 
 

9.1. Po Dvorníky 18.00 + Agneša Šipkovská / 1.výr. 
  

10.1. Ut Dvorníky 15.00 + Štefánia Fulírová / pohrebná 
 
11.1. Str Šalgočka 17.00 + manžel Peter Ilovič, rodičia z oboch strán a celá + rodina 
 
12.1. Št Zem. Sady 17.00 + manželka a matka Emília Sedláčková 
 
13.1. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Vybiraloví, sestry, brat a ostatná rodina 

Dvorníky 18.00 + rodičia a bratia Zadrabajoví 
 
14.1. So Bojničky 8.00 + manžel Dušan a rodičia z oboch strán 
  Dvorníky 18.00 + Mária Bokorová, rodičia, krstní a starí rodičia z oboch strán a súrodenci 
 
15.1. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Štefan a Marcela Murárikoví a bratia Ivan a Miloš 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 50 rokov manželstva a za zdravie a Božiu pomoc 
Šalgočka  9.00 + manžel Gabriel, syn Jozef a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Ján a Helena Bíroví a ostatná rodina 

 
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.  
 
Mládežnícky ples Trnavskej arcidiecézy bude 18.2.2017 v Dvorníkoch. Bližšie informácie sú na nástenke. 
 
Koledníci Dobrej noviny: v Zem. Sadoch bolo 26 koledníkov, navštívili 72 rodín, vyzbierali 756,50 eur.  

V Šalgočke bolo 12 koledníkov, navštívili 40 rodín a vyzbierali 440 eur. 
V Bojničkách bolo 15 koledníkov, navštívili 21 rodín a vyzbierali 315 eur. 

 
Kto si chce dať požehnať dom alebo byt, nech zapíše svoje meno, adresu a tel. číslo v sakristii. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 551 po č.d. 600. V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Bojničkách zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola 
veriaci bývajúci od čísla domu 276 po č.d. 300. 
 
Deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie dostanú dnes v sakristii nový lístok na zapisovanie sv. omší. 
 
Na budúcu nedeľu po sv.omšiach bude zbierka na faru. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


