
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Prvá pôstna nedeľa / rok B / - 18. február 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
22.2. Št sviatok Katedry Sv. Petra, apoštola 
25.2. Ne Druhá pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
18.2. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + Mária Prosmanová 
Šalgočka  9.00 + rodičia Vincent a Mária a kmotra Emília 
Dvorníky 10.20  za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia František a Františka, švagriná Mária a starí rodičia 

 
19.2. Po Dvorníky 18.00 za uzdravenie syna / H. 
 
20.2. Ut Dvorníky 14.00 + Irena Vargová / pohrebná 

Bojničky 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre dobrodincov / vl. 
 
21.2. Str Dvorníky 18.00 na poďakovanie k životnému jubileu 70. rokov života / č.3 
 
22.2. Št Zem. Sady 18.00 + brat Jozef a švagriná Helena Sedláčkoví 
   
23.2. Pia Šalgočka 18.00 za Božiu pomoc 
 
24.2. So Bojničky 8.00 na úmysel / vl.  

Dvorníky 18.00 + Pavol a Margita Miklovičoví a rodičia z oboch strán 
 
25.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 50 rokov života / č.372 
Šalgočka  9.00 za zdravie a Božie požehnanie 
Dvorníky 10.20 + Ján Klčo 
Zem. Sady 10.30 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc k 40. výročiu sobáša manželov 

 Vaškových a za zdravie rodiny Voznickej 
Oznamy 
 
V tomto týždni bude v našej farnosti pôstna duchovná obnova . Od pondelka do soboty budú večerné sv.omše 
o 18.00 hod. v jednotlivých kostoloch našej farnosti slúžiť kňazi Hlohoveckého dekanátu. V kázňach sa budú 
venovať téme: Cirkev žije z Eucharistie . Podrobný rozpis kazateľov je na nástenke. 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 18.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov, vo štvrtok 
od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 
Na stretnutí farského spoločenstva vo štvrtok bude premietanie filmu a preto začíname už o 18.00 hod. 
 
Jarné kántrové dni  sú tento týždeň v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť 
zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Záväzný je iba jeden deň. 
 
Svätý Otec František v nedeľu 4. februára 2018 oznámil, že vyhlásil piatok 23. februára 2018  za Deň modlitby 
a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v  Južnom Sudáne a na celom svete . 
 

Kto v Pôstnom období  koná pobožnos ť krížovej cesty  pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže 
získať za obvyklých podmienok úplné odpustky . Komu v tom bráni vážna prekážka, môže tie isté odpustky získať 
čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny. 

 
Krížová cesta bude bývať v piatok 40 minút pred sv.omšou v Dvorníkoch a v Bojničkách, v nedeľu o 14.00 

v Bojničkách a o 14.30 hod. v Dvorníkoch. 
Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv.prijímaní pred obrazom ukrižovaného Ježiša 

Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu , môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky . 
 
Zbierka na faru bola: Bojničky 219,50 €     Dvorníky 444 €     Šalgočka 111,80 €     Zem.Sady 121,70 € 
Dnes po sv.omši je zbierka na charitu. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


