
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania / rok B / - 1. apríl 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
1.4.-8.4. Veľkonočná oktáva 
8.4. Ne Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva 
 
Úmysly sv. omší 
 
1.4. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za dobrodincov kostola 
Šalgočka  9.00 za dobrodincov kostola 
Dvorníky 10.20 na poďakovanie a za Božie požehnanie / č.213 
Zem. Sady 10.30 za dobrodincov kostola 

 
2.4. Po Dvorníky 7.30 + matka Vlasta Bojňanská / 1.výr. 

Zem. Sady 7.30 + Ján Boleček, rodičia Michal a Anastázia, Ján a Angela a ostatná rodina 
Bojničky 8.45 + rodičia Liškoví a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 + rodičia Košťányoví, Bojňanskí a starí rodičia 

 
3.4. Ut Dvorníky 14.00 + Ľudmila Šandorová / pohrebná 

 
4.4. Str Bojničky 18.00 + Jozef Hudec / pohrebná 
  Dvorníky 19.00  na úmysel / č.543 
 
5.4. Št Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Dvorníky 17.30 + Agneša a Jozef Kudlíkoví 
 

6.4. Pia Zem. Sady 7.30 + manžel František Vaško 
Bojničky 8.00 + Michal a Jolana Pavelkoví 
Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Jozefa Koboru 

 
7.4. So Bojničky 8.00 + Mária Svrbická, rodičia a manžel Jozef 

Dvorníky 19.00 + Vincent a Mária Káčeroví a švagor Michal 
  

8.4. Ne Dvorníky 7.30 na poďakovanie za 80 rokov života / č. 315 
Bojničky 8.45 + manžel a rodičia Lorincoví 
Šalgočka  9.00 + sestra Marta, rodičia Rudolf a Emília a starí rodičia 
Dvorníky 10.20 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Peter a Mária Kušníroví 

 
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 stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 
V nedeľu 8.4. je možné získať úplné odpustky pri verejnom uctení obrazu Božieho milosrdenstva. 
 
Nakoľko bolo nedávno predveľkonočné spovedanie, v tomto týždni budeme spovedať len v piatok v Dvorníkoch od 
17.30 do 19.00 hod. Počas spovedania bude polona pred Eucharistiou. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok od 8.00 do 12.00 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. 
 
Dnes (1.4.) po sv.omši je veľkonočná farská ofera. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí akoko ľvek pomohli k dôstojnému sláveniu Ve ľkej noci v našich kostoloch ! 
Všetkým vám prajeme milostiplné požehnané sviatky, pokoj a lásku vzkrieseného Ježiša Krista, ktorý nám  
priniesol radostnú a pevnú nádej na ve čný život !  
- - - - - 
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.  


