
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Štvrtá nedeľa v cezročnom období / rok A / - 29. január 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
31.1. Ut spom. Sv. Jána Bosca, kňaza 
2.2. Št sviatok Obetovania Pána  
5.2. Ne Piata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
29.1. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov  

Bojničky 8.45 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Brošovú 
Šalgočka  9.00 za zdravie a Božiu pomoc 
Dvorníky 10.15 + Jozef a Bernardína Kyseloví a kmotrovci Imrich a Júlia Hatványioví 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ján Kostka, brat Jaroslav a otec František 
 

30.1. Po Bojničky 16.30 + manžel Pavol Barčík, rodičia Ján a Justína a bratia Zámečníkoví 
 Dvorníky 18.00 + rodičia Polievkoví, súrodenci, švagor a starí rodičia z oboch strán 
 

31.1. Ut Dvorníky 18.00 + Konštantín a Anna Drímajoví 
 
1.2. Str Zem. Sady 17.00 + starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, František a Helena Bolečkoví  
  Dvorníky 18.00 + rodičia Minarovičoví, bratia a starí rodičia z oboch strán 
 
2.2. Št Bojničky 17.00 + manželka Mária Slováková / 2.výr. 

Dvorníky 17.00 + Jozef a Žofia Zúdoroví a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka 17.00 + rodičia Majkoví, Tóthoví a starí rodičia     

 
3.2. Pia Bojničky 17.00 + Cecília Janíčková, manžel Jozef a syn Jozef 

Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Anny Kyselovej 
 
4.2. So Bojničky 8.00 + Jozef Šesták 
  Dvorníky 19.00 + rodičia Suchoňoví a starí rodičia z oboch strán 
 
5.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov  

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Zongorovú 
Šalgočka  9.00 + manželia Mária a Mikuláš Cisároví 
Dvorníky 10.15 za zdravie a Božie požehnanie pre pátra Georga Biju a našich kňazov 
Zem. Sady 10.30 poďakovanie za zdravie a Božiu ochranu pri príležitosti 60. výročia sobáša  

   manželov Františka a Emílie Vaškových 
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.  
Vo štvrtok si na sv.omšu môžete priniesť sviece na požehnanie. 

Svätoblažejské požehnanie budeme udeľovať v stredu v Zem. Sadoch, vo štvrtok v Šalgočke a v piatok 
v Bojničkách a Dvorníkoch. 
Mládežnícky ples Trnavskej Arcidiecézy bude v sobotu 18.2. v Dvorníkoch. Bližšie informácie sú na nástenke. 

Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Zem. Sady  v stredu o 15.30* hod.; Šalgo čka vo štvrtok o 15.30* hod.; 
Bojni čky  vo štvrtok o 16.00 a v piatok o 15.30* hod.;     Dvorníky  vo štvrtok o 16.00 a v piatok o 16.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
V nasledujúcich troch dňoch sa v Šalgočke v sakristii bude robiť rekonštrukcia elektrického vedenia a vymaľovanie, 
vo februári budú namontované nové skrine na liturgické rúcha a bohoslužobné potreby. Kto má záujem prispieť 
milodarom na uvedený účel, môže ho vložiť do pokladničky pod chórom.  

Vianočná výzdoba sa po sviatku Obetovania Pána z kostolov odkladá. Prosíme mužov i ženy, aby prišli 
pomôcť do kostola v Dvorníkoch v piatok o 8.00 hod. 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci 
od čísla domu 601 po č.d. 650. 
Zbierka na Katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy bola: 

Bojničky 150,20 €     Dvorníky 217,70 €     Šalgočka 64 €     Zemianske Sady 76,10 € 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


