
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tretia veľkonočná nedeľa / rok A / - 30. apríl 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
2.5. Ut spom. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
3.5. Str sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
7.5. Ne Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera 
 
Úmysly sv. omší 
 
30.4. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia Ľudovít a Emília Hlaváčoví 
Šalgočka 9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Františka Košťányho 
Dvorníky 10.15 na poďakovanie za 40 rokov života 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Jozef a Anna Bolečkoví 
 

1.5. Po Bojničky 18.00 + rodičia Kupkoví a Brinčíkoví 
Dvorníky 19.00 na poďakovanie / vl. 

 
2.5. Ut Dvorníky 19.00 + manžel Peter / č.640 

 
3.5. Str Šalgočka 18.00 + rodičia Ľudovít a Jozefína Sobotovičoví a starí rodičia  
  Dvorníky 19.00 + Vlasta Bojnanská 
 
4.5. Št Zem. Sady 17.00 + Bohumil Boleček a jeho rodičia Dominik a Mária 

Dvorníky 17.30 za zdravie a Božiu pomoc pri operácii / č.215 
 

5.5. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Dekanoví a celá rodina 
Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Emílie Brisudovej (Panónia) 

 
6.5. So Dvorníky 15.00 za ženícha a nevestu / Bojnanský - Slobodová 

 
7.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia Pavol a Emília Barákoví a krstní rodičia Kováčoví 
Šalgočka 9.00 + rodičia Ján a Hedviga Košťányoví a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 + Augustín a Emília Juríčkoví, Augustín a Amália Hrotkoví 
Zem. Sady 10.30 + manželka Anna Vargová, rodičia z oboch strán, bratia, sestry 

a starí rodičia 
 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov a vo štvrtok 
o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a poklona pred Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod. 
Stretnutie detí na fare v Dvorníkoch bude v piatok od 17.00 do 18.45 hod. 

 
Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. 
V piatok o 17.00 hod. bude v Bojni čkách sv.omša za ú časti detí. Prosíme, aby prišli hlavne prvoprijímajúce deti 
z Bojničiek a ich rodičia. 

 
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 17.00 a v piatok o 15.30* 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. 
 

Jedno z piatich cirkevných prikázaní hovorí, že každý kres ťan - katolík sa má aspo ň raz v roku vyspoveda ť 
a vo Veľkono čnom období prija ť Oltárnu sviatos ť. Kto sa doteraz nestihol vyspovedať, má na to ešte čas do 
sviatku Zoslania Ducha Svätého, kedy končí veľkonočné obdobie. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Bojničkách zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 301 po č.d. 325. 
V nedeľu 7.5. po sv.omši bude zbierka na kňazský seminár. 
Bohuznáma rodina z Bojničiek darovala na kostol 100 eur. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


