
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Štvrtá pôstna nedeľa / rok B / - 11. marec 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
18.3. Ne Piata pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
11.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Jozef a Mária Brošoví a otec František Jamrich 
Šalgočka  9.00 + manžel Jozef, dcéra Oľga, syn Vladimír a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 10.20 + starí rodičia Ján a Cecília Koštrnoví, manžel Vít, synovia Milan a  

   Jaroslav a švagriná Justína 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Vojtech Súkeník 

 
12.3. Po Bojničky 17.00 + rodičia Ľudovít a Katarína Šiškoví, syn Jozef a rodičia z oboch strán 

Šalgočka 17.00 + Štefan Varga / 5.výr. 
Dvorníky 18.00 + Jaroslav Polák a rodičia z oboch strán 

   
13.3. Ut Dvorníky 18.00 + manžel Michal, rodina Kušniráková a Poláková 
 
14.3. Str Dvorníky 7.00 na úmysel ordinára / vl. 

Šalgočka 17.00 + manžel Stanislav, rodičia, starí rodičia Sopúchoví a Mikuloví 
 
15.3. Št Zem. Sady 17.00 + syn Radovan Vaško, sestra Eva, brat Ján, rodičia Vaškoví, Polákoví, 

strýko František a starí rodičia 
  Dvorníky 17.30 + manžel Anton Kadlec, synovia Ľuboš a Štefan a zať Jozef 
 
16.3. Pia Bojničky 17.00 + manžel Jozef Moravec 

Dvorníky 18.00 + Ladislav Adámik / 1.výr. 
 
17.3. So Bojničky 8.00 + manžel Jozef Dekan 

Dvorníky 18.00 + otec, brat a švagor Jozef / č.83 
 
18.3. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia Moravcoví, Bahelkoví a ostatná zomrelá rodina 
Šalgočka  9.00 + matka Mária Zaťková a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 10.20 + rodičia Jozef a Anna Klčoví 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Michal a Matilda Velčickí a brat Jozef 

 
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. 
Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Dvorníkov bude v piatok o 15.30 hod. v kostole. 
Bojničky: v piatok pozývame prvoprijímajúce deti na sv.omšu a po nej bude stretnutie s ich rodičmi. 
Predve ľkono čné spovedanie v kostoloch:  
Nedeľa 18.3.: Bojničky a Zem. Sady   15.00 - 16.30 hod.     Sobota 24.3.:   Dvorníky 9.15 - 11.30 hod. 
 
V sakristii je možné podpísať petíciu proti uplatneniu Istanbulského dohovoru v našej krajine. Treba v nej uviesť 
svoje meno, adresu a dátum narodenia. Je možné aj vziať si prázdne tlačivá na ďalšie rozšírenie. 

V nedeľu 18.3. po sv. omšiach bude mimoriadna zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a 
vojnovým utečencom. Dnes po sv.omši je zbierka na faru. Prosíme vás, aby ste sa cítili slobodne a na uvedené 
zbierky prispeli iba podľa vašich možností. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
Občianske združenie Bétel vás pozýva na 50. HC. Chvály, ktoré sa uskutočnia v sobotu 17. marca 2018 o 18:00 h. 
v Kine ÚSMEV v Hlohovci. Súčasťou programu je modlitba chvál, slovo, workshopy a hudobný program.  

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 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 . 


