
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Prvá pôstna nedeľa / rok A / - 5. marec 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
12.3. Ne Druhá pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
5.3. Ne Dvorníky 7.30 + Ferdinand a Jolana Vargoví, brat Ladislav a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + manžel Miloš Izakovič 
Šalgočka  9.00 + starí rodičia Sobotovičoví a Tkáčoví 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + synovia Peter a Ľubomír Drápaloví, rodičia a ostatná rodina 

 
6.3. Po Bojničky 17.00 + rodičia Jozef a Mária Liškoví a ostatná rodina 
  Dvorníky 18.00 + Viktória, Melichar a Emil Cibuloví 
 
7.3. Ut Dvorníky 13.00 + Beáta Poláková / pohrebná 

Dvorníky 18.00 + Vít Uhrič 
 
8.3. Str Šalgočka 17.00 + otec Štefan Varga 

Dvorníky 18.00 + rodičia Vaculoví a Brinčíkoví 
 
9.3. Št Zem. Sady 17.00 + manželka a matka Oľga Srňanská a dcéra Lenka  

Dvorníky 17.30 na poďakovanie za 40 rokov života 
 
10.3. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Ištokoví, starí rodičia Dorincoví a ostatná rodina 

Dvorníky 18.00 + rodičia Augustín a Helena Černí 
 
11.3. So Bojničky 8.00 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / vl. 

Dvorníky 18.00 + manžel Milan a švagor Jozef / č.d. 65 
 
12.3. Ne Dvorníky 7.30 + Jaroslav Polák / 1.výr. 

Bojničky 8.45 + manžel Alojz, rodina Dlhošová a Činčurová 
Šalgočka  9.00 + manžel Pavol Molnár a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Vojtech Súkenník, rodičia František a Rozália 

a ostatná rodina 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 
hod. poklona pred Eucharistiou. Stretnutie detí bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. 

 
Kto v Pôstnom období  koná pobožnos ť krížovej cesty  pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže 

získať za obvyklých podmienok úplné odpustky . Komu v tom bráni vážna prekážka, môže tie isté odpustky získať 
čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny. 

Krížová cesta bude v pôstnom období v piatok 40 minút pred sv.omšou v Dvorníkoch a v Bojničkách, 
v nedeľu o 14.00 v Bojničkách a o 14.30 hod. v Dvorníkoch. 

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv.prijímaní pred obrazom ukrižovaného Ježiša 
Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu , môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky . 
 
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí z Dvorníkov bude dnes (5.3.) po krížovej ceste v kostole. 
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí z Bojničiek bude v nedeľu 12.3. o 9.30 hod. v kostole v Bojničkách. 
 
Pozývame vás na pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať od 6. do 12. marca v kostole v Dvorníkoch. 
Každý deň bude iný kňaz nášho dekanátu sláviť sv.omšu a kázať na tému Hlavné čnosti a hriechy. Podrobný 
program je na nástenke. 
 
Kto má záujem podporiť pastoráciu mládeže venovaním 2% z dane, môže na to použiť tlačivo, ktoré je k dispozícii 
pod chórom. Všetky materiály sú aj na webe: mladez.abu.sk v sekcii 2% . 
Rodina z Bojničiek darovala na kostol 100 eur a rodina zo Zemianskych Sadov darovala na stavbu fary 50 eur. 
Dnes je jarná zbierka na charitu. O týždeň 12.3. bude zbierka na stavbu fary. Prosíme vás, aby ste sa cítili 
slobodne a prispeli na uvedené zbierky len podľa vašich možností. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



Pôstna duchovná obnova 

6. – 12. marca 2017 

farský kostol v Dvorníkoch 

 

Téma: Hlavné čnosti a hriechy 
 
6.3. Pondelok 18.00  Činorodosť – lenivosť 

Patrik Bacigál / Leopoldov 
 
7.3. Utorok 18.00  Pokora – pýcha 

Matej Kýška / Červeník 
 
8.3. Streda 18.00  Štedrosť - lakomstvo 

Ján Bašo / Bučany 
 
9.3. Štvrtok 17.30  Trpezlivosť - hnev 

Rastislav Firment / kaplán pre väznicu Leopoldov 
 
10.3. Piatok 18.00  Dobroprajnosť - závisť 

Peter Rúčka / Šulekovo 
 
11.3. Sobota 18.00  Striedmosť - obžerstvo 

Ľudovít Malý / Merašice 
 
12.3. Nedeľa 10.15  Cudnosť - smilstvo 

Stanislav Lieskovský / Dvorníky 
 


