
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Piata pôstna nedeľa / rok A / - 2. apríl 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
9.4. Ne Kvetná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
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. 

 
3.4. Po Dvorníky 14.00 + Vlasta Bojnanská / pohrebná 

Bojničky 18.00 na poďakovanie za 30 rokov života a za Božie požehnanie pre syna 
   
4.4. Ut Dvorníky 19.00 + manžel Jozef Klokner, rodičia a kmotor Jozef 
 
5.4. Str Dvorníky 7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre manžela 

Šalgočka 18.00 + rodina Krajná a Miháliková 
 
6.4. Št Zem. Sady 17.00 + manžel Ladislav, rodičia Ján a Irena Binkoví a švagor Ján 

Dvorníky 17.30 za živých i zosnulých členov rodiny Mazúrovej 
 
7.4. Pia Bojničky 8.00 + rodičia Michal a Jolana Pavelkoví 

Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Jozefa Koboru 
 
8.4. So Bojničky 8.00 + sestra Mária Svrbická a celá rodina 

Dvorníky 19.00 + manžel Pius Trnka 
 
9.4. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia Moravcoví, Bahelkoví a ostatná rodina 
Šalgočka  9.00 + Vincent a Cecília Kráľovičoví 
Dvorníky 10.15 + manžel Vít Očenáš 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Štefan Herceg 

 
Oznamy 
 
Krížová cesta je počas pôstneho obdobia každú nedeľu v Bojničkách o 14.00 hod. a v Dvorníkoch o 14.30 hod. 
Na prvý piatok v Dvorníkoch nebude krížová cesta, lebo počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
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. 

 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 

Šalgo čka v stredu o 16.30* hod.; Zem. Sady  vo štvrtok o 15.30* hod.; 
Bojni čky  v pondelok o 16.30* hod.;     Dvorníky  vo štvrtok o 16.30 a v piatok o 17.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 

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. 

Prosíme vás, aby ste využili hlavne možnos ť spovedania v nede ľu 2.4. a v sobotu 8.4., ke ď bude 
spoveda ť viac k ňazov.  
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. 

 
Animátori z našej farnosti organizujú Detský farský tábor  pre deti od 7 do 12 rokov 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%. 
V utorok o 9.00 bude v Dvorníkoch predveľkonočné upratovanie kostola a okolia. Prosíme mužov i ženy, 

aby prišli pomôcť. Je potrebné priniesť si hrable a motyky. 
Milodary na veľkonočnú výzdobu kostola môžete odovzdať v sakristii alebo do pokladničky pod chórom. 
V nedeľu 9.4. po sv.omši bude zbierka na fasádu fary. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



Odpustková modlitba k ukrižovanému Ježišovi Kristov i 
 

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou 
duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj 
opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým 
dojatím a bolesťou duše uvažujem a rozjímam o Tvojich piatich ranách. Mám pred očami, čo 
o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky 
svoje kosti ( Ž 22,17). 
 
V piatky Pôstneho obdobia možno získať po svätom prijímaní touto modlitbou úplné odpustky. 


