
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Kvetná nedeľa / rok A / - 9. apríl 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
13.4. Št Zelený štvrtok Pánovej večere 
14.4. Pia Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána 
15.4. So Biela sobota - večer: veľkonočná vigília 
16.4. Ne Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 
 
Úmysly sv. omší 
 
10.4. Po Bojničky 16.30 + starí rodičia František a Mária Krajčíroví 
  Dvorníky 19.00 za dar viery a vytrvalosti v dobrom pre celú rodinu / vl. 
 
11.4. Ut Dvorníky 19.00 + rodičia Peter a Margita Tessényioví a ostatná rodina 
 
12.4. Str Bojničky 18.00 za celú zosnulú rodinu / vl. 
  Dvorníky 19.00 za Božiu pomoc / č.83 
 
13.4. Št Bojničky 18.00 za celú zosnulú rodinu Latákovú a Polakovičovú 

Dvorníky 18.00 za Božie požehnanie pre všetkých kňazov 
Šalgočka  18.00 za živých i zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti 
Zem. Sady 18.00 + manžel František, rodičia Rudolf a Mária Vaškoví, Vincent a Valéria  

         Alaxinoví 
14.4. Pia Bojničky 15.00 obrady Veľkého piatku 

Dvorníky 15.00 obrady Veľkého piatku 
Šalgočka 15.00 obrady Veľkého piatku 
 

15.4. So Bojničky 20.00 + Mária Blštáková 
Dvorníky 20.00 + Anna Bambacci 
Zem. Sady  20.00  za ružencové spoločenstvo u p. Košťálovej 
  

16.4. Ne Dvorníky 7.30 za všetkých dobrodincov farnosti 
Bojničky 8.45 za dobrodincov kostola 
Šalgočka  9.00 za dobrodincov kostola 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 za dobrodincov kostola 

 
Oznamy 
 
Krížová cesta je počas pôstneho obdobia každú nedeľu v Bojničkách o 14.00 hod. a v Dvorníkoch o 14.30 hod. 
Spovedanie  dnes (9.4.) v Hlohovci : vo farskom kostole: 13.30 -16.30 hod., u Františkánov: 14.00-18.30 hod. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17:30 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov 

Stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok nebude. 
Chorých zapísaných na spovedanie po domoch budeme spovedať v pondelok v Bojničkách a v Dvorníkoch 
a v utorok v Šalgočke a v Zem. Sadoch - vždy od 8 do 12.00 hod.  

 
Na Zelený štvrtok o 9.30 h. bude v Katedrále Sv. Já na Krstite ľa v Trnave omša svätenia olejov. 

Na Veľký piatok je prísny pôst  od mäsa (od 14 roku do smrti) a jedla (od 18 do 60 roku života) 
Na vigílnu bohoslužbu Bielej soboty si môžete priniesť sviece alebo kahance 

Vo štvrtok, piatok a sobotu je možné získať úplné odpustky aktívnou účasťou na bohoslužbách (za podmienok: 
sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv.otca, vyhýbanie sa akémukoľvek hriechu počas celého dňa). 

V sakristii sa môžete zapísať na poklonu pred Sviatosťou oltárnou, ktorá bude na Bielu sobotu. 
Milodary darované pri „Božom hrobe“ nie sú pre farnosť, ale sa posielajú na podporu Cirkvi vo Svätej zemi. 
Na Veľkonočnú nedeľu bude požehnanie pokrmov. Košíky s jedlom treba pred sv.omšou priniesť pred oltár. 

 
Animátori z našej farnosti organizujú letný Detský farský tábor . 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%. 
 Kto má záujem o púť do Poľska, nech sa do konca apríla zapíše v sakristii a  zaplatí zálohu 50 eur. Viac 
informácií je na nástenke. 

Milodary na veľkonočnú výzdobu kostola môžete odovzdať v sakristii alebo do pokladničky pod chórom. 
Dnes (9.4.) po sv.omši bude zbierka na fasádu fary. Na Veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná farská ofera. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



Pozývame vás  

na púť  dekanátu Hlohovec 
Po stopách duchovného odkazu sv. Jána Pavla II. 

 
KALVARIA ZEBRYDOWSKA - WADOWICE- KRAKOW - 

LAGIEWNIKY  - Sanktuárium sv. JANA PAVLA II. - 
CZESTOCHOVÁ  

26.- 28. 9. 2017 
 

Púť je tematicky zameraná na duchovný odkaz sv. Jána Pavla II. v kontexte jeho mariánskej 
úcty a odkazu fatimských zjavení. 

 
 Kalvaria Zebrydowska s pútnickým kalvárskym komplexom založeným v r. 1602, zapísaným v zozname svetového 

kultúrneho dedičstva UMESCO. Wadowice - rodné mesto Karola Wojtylu. Krakov- nádherné historické kráľovské 
mesto s množstvom pamiatok a neopakovateľnou atmosférou. Lagiewniky- centrum úcty Božieho milosrdenstva 
nerozlučne spojené so životom sv. Faustíny. Sanktuárium sv. Jána Pavla II. s nádherným chrámom zasväteným 
najslávnejšiemu Poliakovi, ukrývajúcim nie len jeho relikvie ale aj nádherné Rupnikove mozaiky. Čenstochová- 

slávny obraz Matky Božej priláka ročne milióny pútnikov do tejto významnej mariánskej svätyne.  
 
PROGRAM:  
Utorok 26. 9.2017- odchod v skorých ranných hodinách do Kalvárie Zebrydowskej , prehliadka, 
sv. omša, pobožnosť krížovej cesty, rozchod. Presun do Wadovíc , prehliadka kostola krstu 
Karola Wojtylu, adorácia, rozchod. Presun na ubytovanie do Krakowa, večera. 
 
Streda 27.9.2017- raňajky. Lagiewniky : sv. omša, prehliadka, rozchod. Sanktuárium sv. Jána 
Pavla II. : prehliadka, adorácia, rozchod. Presun do Krakowa - prehliadka historického centra, 
Wawel. Večera.  
 
Štvrtok 28.9.2017- raňajky , presun do Čenstochovej , sv. omša, adorácia, prehliadka, rozchod. 
Návrat na Slovensko, predpokladaný príchod vo večerných hodinách.                                                            

Cena: 155,- Eur.  
 
V cene je zahrnuté: doprava autobusom, občerstvenie v autobuse počas prestávok ( káva, čaj, 
minerálka), ubytovanie v hoteli 2 noci s raňajkami a večerami, sprievodca, duchovné 
sprevádzanie. V cene nie je zahrnuté komplexné cestovné poistenie. 
Prihlásiť sa možno na príslušnom farskom úrade. Pokyny pred cestou dostanú prihlásení asi 
mesiac pred cestou. 
 
 
 
 
Prosíme záujemcov, aby sa do konca apríla zapísali v sakristii a zaplatili zálohu 50 eur. 

 
Treba zapísať meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt a číslo cestovného dokladu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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. 


