
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Piata nedeľa v cezročnom období / rok A / - 5. február 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
6.2. Po spom. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 
10.2. Pia spom. Sv. Školastiky, panny 
11.2. So ľ.spom. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej / Svetový deň chorých 
12.2. Ne Šiesta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
 
6.2. Po Bojničky 17.00 + syn Erik, rodičia a švagriná Ľudmila / č.229 

 
7.2. Ut Dvorníky 18.00 + otec Anton a švagor Jozef 
 
8.2. Str Zem. Sady 17.00 + Milan Hlavina 

Dvorníky 18.00 + Rudolf a Irena Hoschoví a starí rodičia z oboch strán 
 
9.2. Št Zem. Sady 14.30 + Oľga Srňanská / pohrebná 

Dvorníky 17.30 + Stanislav a Margita Zúdoroví a ich deti 
 
10.2. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Štefan a Helena Moravcoví, brat Jozef a starí rodičia 

Dvorníky 18.00 + Daniel Uhrič 
 
11.2. So Bojničky 8.00 + rodičia Brošoví a starí rodičia z oboch strán 
  Dvorníky 18.00 + rodičia Jozef a Helena Plesníkoví 
 
12.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov  

Bojničky 8.45 + rodičia Jozef a Mária Brošoví a starí rodičia Štefan a Emília Brošoví 
Šalgočka  9.00 na poďakovanie, za zdravie a Bož. pomoc pri príležitosti životného jubilea 
Dvorníky 10.15 + rodičia Ján a Etela a súrodenci Ján, Michal, Jozefína a Mária / č.557 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Peter a Angela Slamkoví a ostatná rodina 

Oznamy 
 
V pondelok o 9.30 hod. bude v Rišňovciach rekolekčná sv. omša kňazov Hlohoveckého dekanátu. 
 
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.  
 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali počas roka rôzne zaváraniny a iné potraviny. Kto má záujem vziať si naspäť 
prázdne zaváracie poháre (príp. plastové dózy), nech sa zastaví v Centre v Bojničkách. 
 
Prvé sv. prijímanie detí bude v Bojničkách 28.5., v Dvorníkoch 4.6. a v Zemianskych Sadoch 11.6. 
Prosíme rodičov detí, ktoré nie sú pokrstené v našej farnosti, aby do konca marca priniesli krstný list dieťaťa.  
 
V kostole v Šalgočke sa v sakristii bude robiť rekonštrukcia elektrického vedenia a vymaľovanie, 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. Ďakujeme trom darcom, ktorí darovali po 50 eur a 
všetkým ostatným, ktorí milodar vložili do pokladničky. Nateraz máme spolu 200 eur. 
 
Jubilujúci manželia František a Emília Vaškoví zo Zemianskych Sadov darovali na faru a na kostol po 100 eur. 
V nedeľu 12.2. po sv.omšiach bude zbierka na zateplenie a fasádu fary. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
 
 
 


