
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Štvrtá nedeľa v cezročnom období / rok B / - 28. január 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
31.1. Str spom. Sv. Jána Bosca, kňaza 
2.2. Pia sviatok Obetovania Pána 
3.2. So ľ.spom. Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka 
4.2. Ne Piata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
28.1. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny / č.379 

Bojničky 8.45 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre rodinu Brošovú 
Šalgočka  9.00 + manžel Ladislav, rodičia Sobotovičoví a Pečenadskí 
Dvorníky 10.20 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Koloman a Mária Rigoví, sestry, brat a starí rodičia 

 
29.1. Po Bojničky 17.00 + rodičia Moravcoví, brat Jozef, starí rodičia a ostatná rodina 

 Dvorníky 18.00 + rodičia Hoschoví, krstní rodičia a starí rodičia z oboch strán 
 

30.1. Ut Dvorníky 18.00 + sestra Viera a švagor / č.449 
 
31.1. Str Dvorníky 18.00 + manžel Jozef a otec Anton / č.48 
 
1.2. Št Zem. Sady 17.00 + P. Jozef Horvátik 
  Dvorníky 17.30 + rodičia Zúdoroví a starí rodičia z oboch strán / č.449 
 
2.2. Pia Zem. Sady 7.30 + starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, František a Helena Bolečkoví 

Šalgočka 17.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc  
Bojničky 18.00 + Vladimír Kotúček 
Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Anny Kyselovej 

 
3.2. So Bojničky 8.00 + manžel Jozef Babulic, rodičia Babulicoví a ostatná rodina 

Dvorníky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Remenárovú / č.575 
 
4.2. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Anna a Konštantín Drímajoví a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + rodičia Ištokoví a ostatná rodina 
Šalgočka  9.00 + rodičia Tóthoví, Majkoví a starí rodičia 
Dvorníky 10.20 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manželka a matka Oľga Srňanská / 1.výr. 

Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 18.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov, vo štvrtok 
o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 
Na stretnutí farského spoločenstva vo štvrtok budeme preberať Sv. písmo. 
 
Vo piatok si na sv.omšu môžete priniesť sviece na požehnanie. Svätoblažejské požehnanie budeme udeľovať 
v piatok v Zem. Sadoch a v Šalgočke a v sobotu v Bojničkách a v Dvorníkoch. 
Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí zo Šalgočky a Zem. Sadov bude v sobotu 3.2. o 9.00 hod. v kostole 
v Zemianskych Sadoch. 

Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Zem. Sady  vo štvrtok o 15.30* hod.; Šalgo čka v piatok o 15.30* hod.; 
Bojni čky  v pondelok o 16.00 a v piatok o 16.30* hod.;     Dvorníky  vo štvrtok o 16.30 a v piatok o 16.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
„Ohne stretnutia snúbencov“ - program určený pre snúbencov, aby spoznali seba, svoje názory a Boží plán s 
manželstvom a tak sa lepšie pripravili na vstup do manželstva - koná sa 2. - 4.2.2018 v Melčiciach – v Kláštore 
sestier Františkánok. Viac info: Igor Miština tel.: 032-7710550, rodina@mistina.eu, www.hkrsr.sk  
 
Zbierka na katolícke školy bola: Bojničky 132,30 €     Dvorníky 208,50 €     Šalgočka 52,20 €     Zem.Sady 97 € 
Schody pred kostolom v Šalgočke sú značne poškodené a potrebujú opravu. Pod chórom v Šalgočke je 
pokladnička, kam môžete vložiť svoj príspevok na tento účel. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


