
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania / rok A / - 16. apríl 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
16.4.-23.4. Veľkonočná oktáva 
23.4. Ne Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
 

17.4. Po Dvorníky 7.30 za Božiu pomoc / č.83 
Zem. Sady 7.30 + rodičia František a Františka, švagriná Mária a starí rodičia 
Bojničky 8.45 + Mária Krajčírová, krstná matka Helena a  starí rodičia Polakovičoví  
Šalgočka 9.00 + rodičia Juraj a Anna Blahutoví 

 
18.4. Ut Dvorníky 19.00 + rodičia Pavol a Jozefína Sedláčkoví, ich rodičia a súrodenci 

 
19.4. Str Bojničky 18.00 na úmysel ordinára / vl. 
  Dvorníky 19.00  + Ladislav Adámik 
 
20.4. Št Zem. Sady 17.00 + rodičia Štefan a Júlia Morvayoví, teta Helena krstní rodičia 

Dvorníky 17.30 za duše v očistci / vl. 
 

21.4. Pia Bojničky 17.00 + Peter a Melánia Lehockí, rodina Moravcová a Lehocká 
Dvorníky 19.00 na poďakovanie k 10. výročiu manželstva a za Božiu pomoc 

 
22.4. So Bojničky 8.00 za živých i zomrelých členov Spolku sv. Vojtecha 

Dvorníky 19.00 + rodičia z oboch strán, brat Miroslav, sestra Štefánia, švagriné a  
    predkovia 

23.4. Ne Dvorníky 7.30 + Jozef a Anna Táčovskí 
Bojničky 8.45 + Ján a Mária Lörincoví a švagor Jozef 
Šalgočka 9.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 70. narodenín 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + syn Bohuš Tkáč 

 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18:30 hod. stretnutie farského spoločenstva a poklona pred 
Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod. 
 
Stretnutie detí od 6 do 12 rokov nebude v utorok v Bojničkách, ale v piatok od 17.00 do 18.45 hod. na fare 
v Dvorníkoch. 
V piatok o 17.00 hod. bude v Bojničkách sv.omša za ú časti detí. Prosíme, aby prišli hlavne prvoprijímajú ce 
deti z Bojni čiek. Po sv.omši bude stretnutie s ich rodi čmi.  
 
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. 
 
Dnes (16.4.) po sv.omši je veľkonočná farská ofera. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí akoko ľvek pomohli k dôstojnému sláveniu Ve ľkej noci v našich kostoloch ! 
Všetkým vám prajeme milostiplné požehnané sviatky, pokoj a lásku vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý nám  
priniesol radostnú a pevnú nádej na ve čný život !  
 



 
 

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. 


