Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky
Kvetná nedeľa / rok B / - 25. marec 2018
Liturgický kalendár
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.

Št
Pia
So
Ne

Zelený štvrtok Pánovej večere
Veľký piatok, slávenie utrpenia a smrti Pána
Biela sobota - večer: veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Úmysly sv. omší
25.3.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.20
10.30

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu / č.589
+ Mária Ondrejičková, starí rodičia z oboch strán a ostatní z rodiny
+ manžel Marián, brat Jozef a rodičia z oboch strán
za farníkov
+ rodičia Peter a Angela Slamkoví, brat Vít a ostatná rodina

26.3.

Po

Dvorníky
Bojničky

7.00
18.00

k úcte Ducha Svätého / vl.
na poďakovanie za 89 rokov života / č.205

27.3.

Ut

Dvorníky

19.00

za duše v očistci / vl.

28.3.

Str

Dvorníky

19.00

+ rodičia Kuníkoví a starí rodičia z oboch strán

29.3.

Št

Šalgočka
Zem. Sady
Bojničky
Dvorníky

17.00
18.00
18.00
19.00

+ rodičia Krajní, Mihálikoví a ostatná rodina
+ Oliver Loyš
+ Pavel Putala
+ rodičia Drskoví a starí rodičia z oboch strán

30.3.

Pia

Bojničky
Dvorníky
Zem. Sady

15.00
15.00
15.00

obrady Veľkého piatku
obrady Veľkého piatku
obrady Veľkého piatku

31.3.

So

Bojničky
Dvorníky
Šalgočka

19.30
19.30
19.30

+ rodičia Ondrejičkoví, sestry, starí rodičia a celá rodina
za Božie požehnanie pre všetkých dobrodincov farnosti / vl.
na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc

1.4.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.20
10.30

za farníkov
za dobrodincov kostola
za dobrodincov kostola
na poďakovanie a za Božie požehnanie / č.213
za dobrodincov kostola

Oznamy
V Šalgočke: v sakristii si môžete zapísať úmysly sv.omší na apríl, máj a jún.
Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých bude počas sv.omše v pondelok v Bojničkách a v utorok v Dvorníkoch.
Spovedanie dnes 25.3. v Hlohovci: vo farskom kostole: 13.30 -16.30 hod., u Františkánov: 14.00-18.30 hod.
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 18:00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov a vo štvrtok
od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. Stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok nebude.
Na Zelený štvrtok o 9.30 h. bude v Katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave omša svätenia olejov.
Na Veľký piatok je prísny pôst od mäsa (od 14 roku do smrti) a jedla (od 18 do 60 roku života)
Na vigílnu bohoslužbu Bielej soboty si môžete priniesť sviece alebo kahance
Prosíme vás, aby ste sa v sakristii zapísali na poklonu pred Sviatosťou oltárnou, ktorá bude na Bielu sobotu.
Vo štvrtok, piatok a sobotu je možné získať úplné odpustky aktívnou účasťou na bohoslužbách (za podmienok:
sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv.otca, vyhýbanie sa akémukoľvek hriechu počas celého dňa).
Milodary darované pri „Božom hrobe“ nie sú pre farnosť, ale sa posielajú na podporu Cirkvi vo Svätej zemi.
Na Veľkonočnú nedeľu bude požehnanie pokrmov. Košíky s jedlom treba pred sv.omšou priniesť pred oltár.

Krížová cesta bude dnes (v nedeľu 25.3.) o 14.00 v Bojničkách a o 14.30 hod. v Dvorníkoch.
Kto v Pôstnom období koná pobožnosť 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.
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.
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 sakristii môžete ešte dnes nahlásiť na spovedanie chorých, ktorých nespovedáme každý prvý piatok.
Chorých zapísaných na spovedanie po domoch budeme spovedať v pondelok v Bojničkách, v Šalgočke
a v Zem. Sadoch a v utorok v Dvorníkoch - vždy od 8 do 12.00 hod.
Zo zdravotných dôvodov nastala v Dvorníkoch súrna potreba v službe prania a výmeny oltárnych plachiet.
Prosíme ženy, ktoré by mohli v tejto veci pomáhať, aby sa prihlásili v sakristii alebo na fare.
V stredu o 9.00 hod. bude v Dvorníkoch v kostole a okolo neho veľkonočné upratovanie. Zároveň sa bude
inštalovať „Boží hrob“. Prosíme mužov i ženy, aby prišli pomôcť.
Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom bola:
Bojničky 92,20 €
Dvorníky 313,80 €
Šalgočka 71,70 €
Zem. Sady 77,30 €
Na Veľkonočnú nedeľu po sv.omšiach bude veľkonočná farská ofera.
Milodary na veľkonočnú výzdobu kostola môžete odovzdať v sakristii alebo do pokladničky pod chórom.
Ďakujeme mužom, ktorí boli na fare spíliť strom a ostrihať vinič.
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!
----OHLÁŠKY 25.3., 1.4. a 8.4.:
Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Adámik, syn Teofila a Margity rod. Vaškovej, bývajúci v Dvorníkoch a Anna
Záhradníková, dcéra Emila a Anny rod. Hanobíkovej, bývajúca v Prešove. Ak by niekto vedel o nejakej cirkevno –
právnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

