
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tretia adventná nedeľa / rok B / - 17. december 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
24.12. Ne Štvrtá adventná nedeľa / rok B /   
 
Úmysly sv. omší  
 
17.12. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre účastníkov stretávky spolužiakov v  

          Dvorníkoch po 58. rokoch 
Bojničky 8.45 na poďakovanie za dožitých 85 rokov života / vl. 
Šalgočka 9.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc 
Dvorníky 10.15 + manžel František Majling a syn Jaroslav 
Zem. Sady 10.30 + dcéra Jarmila Crhlíková, manžel Jozef a krstný syn Milan 

 
18.12. Po Dvorníky 14.00 + Ján Klčo / pohrebná  
 
19.12. Ut Dvorníky 18.00 + manžel Jozef Bojňanský 
 
20.12. Str Dvorníky 18.00 + priateľka Mariana 
 
21.12. Št Zem. Sady 17.00 na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Dvorníky 17.30 za duše v očistci / vl. 
 
22.12. Pia Bojničky 17.00 na poďakovanie za 40 r. života a za B. požehnanie a ochranu pre rodinu 

Dvorníky 18.00 + Mária, manželia Zimanoví, ich rodičia, svokrovci a ostatná rodina / vl. 
 
23.12. So Šalgočka 17.00 na poďakovanie, za zdravie a B. pomoc pri príležitosti životného jubilea 

Dvorníky 18.00 + rodičia Jozef a Mária Jánošíkoví, súrodenci a švagrovia 
 
24.12. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / č.180 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu / vl. 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia František a Etela Sedlákoví 

 
Bojničky 22.00 + Peter a Melánia Lehockí, rodina Moravcová a Lehocká 
Šalgočka 22.00 za zdravie a Božiu pomoc 
Zem.Sady 22.00 za dobrodincov kostola 
Dvorníky 24.00 za zdravie a Božie požehnanie pre dobrodincov farnosti 

 
Oznamy 
 
Predvianočné spovedanie v Hlohovci dnes (v nedeľu 17.12.): 
Farský kostol sv. Michala: 13.30 - 17.00 hod.         Františkánsky kostol: 14.00 - 18.30 hod. 
V kostole v Dvorníkoch bude možné sa vyspovedať pred sv. omšou v utorok a po sv. omši vo štvrtok a v piatok. 
 
Chorých prihlásených na spovedanie v ich domácnostiach budeme spovedať dopoludnia: v utorok 19.12. Dvorníky 
a v stredu 20.12. Bojničky, Šalgočka a Zemianske Sady. 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 
Stretnutie detí ani stretnutie farského spoločenstva v tomto týždni nebude. 
 
V sobotu večer sú sv.omše v Šalgočke a Dvorníkoch s platnosťou na nedeľu. 
V nedeľu v noci sú sv.omše s platnosťou na slávnosť Narodenia Pána. 
Pozn.: Jednou sv. omšou nie je možné splniť povinnosť účasti na sv. omši za dva dni. 
 
Známy kňaz z TV LUX Marián Bér bude mať sv. omšu 24.12. o 8.45 v Bojničkách, 24.12. o 22.00 v Šalgočke, 
25.12. o 10.30 v Zem. Sadoch a 26.12. o 7.30 v Dvorníkoch. 
Betlehemské svetlo bude k dispozícii v kostoloch v nedeľu 24.12., v Šalgočke a Dvorníkoch aj v sobotu večer. 
 
Zbierka na faru bola: Bojničky 275,30 €     Dvorníky 431,60 €     Šalgočka 93,80 €     Zemianske Sady 126,30 € 
Rodina z Dvorníkov darovala na faru 200 eur. 
Vianočná výzdoba kostola v Dvorníkoch a upratovanie sa bude robiť v stredu o 9.00 hod. Prosíme ochotných 
dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


