
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Druhá pôstna nedeľa / rok A / - 12. marec 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
Slávnosť Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, je v tomto roku preložená na pondelok 20. marca. 
19.3. Ne Tretia pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
11.3. So 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 
 
13.3. Po Bojničky 17.00 + Ľubomír Bakeš, Rudolf Knot, Oliver Levčík a rodina 
  Dvorníky 18.00 + rodičia Jozef a Anna Klčoví 
 
14.3. Ut - - - 
 
15.3. Str Bojničky 15.00 + Mária Blštáková / pohrebná 

Šalgočka 17.00 + starí rodičia Krajní a Lavkoví a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 18.00 za Božiu pomoc pre deti a vnuka / č.203 

 
16.3. Št Zem. Sady 17.00 + syn Radovan Vaško, sestra Eva, brat Ján, rodičia Vaškoví, Polákoví,  

     strýko František a starí rodičia z oboch strán 
Dvorníky 17.30 + manžel Eduard 

 
17.3. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Jozef a Magdaléna Nikodemoví 

Dvorníky 18.00 + otec Jozef, brat Jozef a švagor Jozef 
 
18.3. So Bojničky 8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu / č.68 

Dvorníky 18.00 + Peter Bališ a rodičia 
 
19.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Jozef Dekan 
Šalgočka  9.00 + matka Mária Zaťková a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 10.15 za tých, čo sa modlili Deviatnik k sv. Jozefovi 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef 

 
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. 

 
Animátori z našej farnosti organizujú 4. ročník Detského farského tábora  pre deti od 7 do 12 rokov v čase od 22. 
do 28. júla 2017 v Hronci pri Brezne. Cena ubytovania so stravou, poistením a dopravou na 7 dní je 85 eur, 
nakoľko niektorí sponzori tento rok odstúpili. Doprava na miesto ubytovania bude zabezpečená autobusom aj 
vlakom, preto je nutné, aby rodičia svojim deťom vybavili preukaz na bezplatnú prepravu vlakom na ktorejkoľvek 
vlakovej stanici. (Vybavenie preukazu je bezplatné.) V prípade, že die ťa nebude ma ť preukaz vybavený, 
cestovné hradí zákonný zástupca!  
Viac informácií dostanete na tel. č.: 0908 895 766 / 0902 649 574, alebo na e-mailovej adrese: 
monika.kohylova@gmail.com .  
Prihlášku, ktorú nájdete v sakristii, treba vyplniť a odovzdať najneskôr do 30.4.2017. 
 
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% . 
 
Zbierka na charitu bola: Bojničky 168,10 €      Dvorníky 386,95 €      Šalgočka 86,32 €      Zemianske Sady 93,63 € 
Dnes po sv.omši je zbierka na stavbu fary. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


