
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Šiesta veľkonočná nedeľa / rok A / - 21. máj 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
25.5. Št slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok 
26.5. Pia spom. sv. Filipa Neriho, kňaza 
28.5. Ne Siedma veľkonočná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
21.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia a bratia Šestákoví 
Šalgočka 9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Košťányovú 
Dvorníky 10.15 + manželka Jozefína Adámiková syn Pavol a dcéra Anna 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, brat Fridolín, synovec Daniel  

a ostatná rodina 
 

22.5. Po Dvorníky 7.00 za požehnanie úrody / vl. 
  Bojničky 18.00 + manžel Teofil Táčovský 
 
23.5. Ut Dvorníky 19.00 + Augustín, Natália a Kvetoslava Herákoví 

 
24.5. Str Šalgočka 18.00 + manžel Stanislav a celá + rodina  
  Dvorníky 19.00 za farníkov 
 
25.5. Št Zem. Sady 17.00 + rehoľná sestra Ambrózia Šdildlíková 

Bojničky 17.00  + rodičia Michal a Hedviga Moravcoví, bratia Jozef a Michal 
Dvorníky 19.00 + rod. Jozef a Agneša Šipkovskí, brat Pavol a starí rodičia z oboch strán 
 

26.5. Pia Bojničky 17.00 + manžel a otec Jozef Plesník / 5.výr. 
  Dvorníky 19.00 + bratia Jozef, Ladislav a Augustín / č.213 
 
27.5. So Šalgočka 14.30 sobáš bez sv. omše / Hájek - Moravčíková  

Bojničky 18.00 + rodičia Duchoňoví a rodina 
Dvorníky 19.00 + Mária, starí rodičia a rodina z oboch strán / vl. 
 

28.5. Ne Dvorníky 7.30 + Karol Kadlec / 1.výr. 
Zem. Sady 7.30 + manžel a otec Jozef Cáder a jeho rodičia 
Šalgočka 9.00 + Rudolf a Emília Košťányoví, sestra Marta a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Bojničky 10.30 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 

 
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 v utorok nebude. 
Stretnutie detí na fare v Dvorníkoch bude v piatok od 17.00 do 18.45 hod. 
 
Pondelok, utorok a streda v tomto týždni sú Prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu. 
V stredu ve čer bude sv.omša v Šalgo čke a v Dvorníkoch s platnos ťou na slávnos ť Nanebovstúpenia Pána.  
 
V piatok o 17.00 hod. bude v Bojničkách sv.omša za účasti detí. Prosíme, aby prišli hlavne prvoprijímajúce deti 
z Bojničiek a ich rodičia. Spovedanie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 27 .5. o 10.00 hod.  
V nedeľu 28.5. o 10.30 bude v Bojni čkách slávnos ť prvého sv. prijímania.  
 
Prosíme všetkých, ktorí majú záujem ísť na detský farský tábor, aby čím skôr odovzdali vyplnené prihlášky. Tlačivá 
sú k dispozícii v sakristii. Viac inforácií je na nástenke. 
 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci 
od čísla domu 751 po č.d. 800. 
Zbierka na faru bola: Bojničky 332 €   Dvorníky 406,05 €   Šalgočka 85,45 €   Zem. Sady 176,50 € 
Na budúcu nedeľu po sv.omši bude zbierka na katolícke masmédiá. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



Úplné odpustky v jubilejnom roku fatimských zjavení  
 
Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívani u osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdarov al 
úplnými odpustkami – od 27. 11. 2016 do 26. 11. 201 7 – všetkých veriacich:  
 
1. Ktorí si vykonajú púť do Fatimy , s úctou sa zúčastnia niektorej slávností či modlitby ku cti Panny Márie, 
pomodlia sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú. 
 
2. Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej , ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v 
ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. de ň 
mesiaca – od mája až do októbra ) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny 
Márie , pomodlí sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú. 
 
3. Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cestovať, robia pokánie zo 
všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté 
prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch 
zjavení (vždy 13. de ň mesiaca – od mája až do októbra ), sa duchovne spoja s oslavami jubilea , pričom s 
dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu. 


