
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Štvrtá pôstna nedeľa / rok A / - 26. marec 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
2.4. Ne Piata pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
26.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 90 rokov života Michala Ondrejičku 
Šalgočka  9.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc 
Dvorníky 10.15 + rodičia Ján a Pavlína Farkašoví a manžel František 
Zem. Sady 10.30 + matka Mária Kušnírová a otec Peter 

 
27.3. Po Bojničky 18.00 na úmysel ordinára / vl. 
  Dvorníky 19.00 + Augustín a Emília Juríčkoví, Augustín a Amália Hrotkoví 
 
28.3. Ut Dvorníky 19.00 + otec Karol Kamendy 
 
29.3. Str Zem. Sady 18.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Drápalovú,  

Morvayovú a Sherhauferovú 
Dvorníky 19.00 za dary Ducha Sv. pre dcéru Katku k životnému jubileu 

 
30.3. Št Šalgočka 17.00 + Michal a Ľudmila Košťányoví 

Dvorníky 17.30 + rodičia Bojnanskí a Trnkoví, švagrovia a ich deti 
 
31.3. Pia Bojničky 18.00 + súrodenci z rodiny Kupkovej, švagriné a švagrovia / č.254 

Dvorníky 19.00 + rodičia František a Anna Mesárošoví a starí rodičia z oboch strán 
 
1.4. So Dvorníky 19.00 + rodičia Štefan a Kristína Štrpkoví a starí rodičia z oboch strán 
 
2.4. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za zdravie, B. pomoc a dary Ducha Sv. pre Máriu Barákovú k 88. narod. 
Šalgočka  9.00 + Ľudovít Sobotovič 
Dvorníky 10.15 na poďakovanie / č.252 
Zem. Sady 10.30 + manžel Ján Boleček / 1.výr. 

 
Oznamy 
 
Krížová cesta je počas pôstneho obdobia každú nedeľu v Bojničkách o 14.00 hod. a v Dvorníkoch o 14.30 hod. 
V piatok 31.3. o 18.15 hod. sa krížovú cestu v Dvorníkoch bude modliť mládež. 
 
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. Viac informácií nájdete 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% . 
 
Predve ľkono čné spovedanie v kostoloch:  
Nedeľa 2.4.: Bojničky a Šalgočka 15.00 - 16.30 hod.     Sobota 8.4.:  Dvorníky 9.30 - 11.30 hod. 
Chorých, ktorých nespovedáme na prvé piatky, môžete na veľkonočnú spoveď zapísať v sakristii do 8.4. 
Budeme ich spovedať v ich domácnostiach v pondelok a v utorok 10. a 11.4. dopoludnia. 

 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v 

akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kadidátov kňazstva aj 
pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: 
www.frcth.uniba.sk 
 
Milodary na veľkonočnú výzdobu kostola môžete odovzdať v sakristii alebo do pokladničky pod chórom. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


