
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva / rok B / - 8. apríl 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
9.4. Po slávnosť Zvestovania Pána / sviatok je prenesený z 25. marca / 
11.4. Str spom. Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka 
15.4. Ne Tretia veľkonočná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
8.4. Ne Dvorníky 7.30 na poďakovanie za 80 rokov života / č. 315 

Bojničky 8.45 + manžel a rodičia Lörincoví 
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 

 
9.4. Po Zem. Sady 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Morvayovú, Drápalovú a  

Scherhauferovú 
 Dvorníky 19.00 + dcéra, rodičia, ich súrodenci a starí rodičia z oboch strán / č.263 
 

10.4. Ut Dvorníky 19.00 + rodina Mazúrová 
 
11.4. Str Šalgočka 18.00 + neter Janka 

Dvorníky 19.00 + rod. Peter a Margita Tessényioví, brat, švagor, synovec a ostatná rodina 
 
12.4. Št Zem. Sady 17.00 + manžel Alexander Petrovský 
  Dvorníky 17.30 za duše v očistci / vl. 
 
13.4. Pia Bojničky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc / Dl. 

Dvorníky 19.00 + Peter Tessényi / 5.výr. 
 
14.4. So Bojničky 8.00 + rodičia Peter a Melánia Lehockí a celá rodina Moravcová a Lehocká 

Dvorníky 19.00 k úcte Ducha Svätého / vl. 
  

15.4. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + syn Branislav Barák 
Šalgočka  9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Dvorníky 10.20 + rodičia Ján a Irena Mikulkoví, Fabián a Salome Šándoroví 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Štefan a Štefánia Čapkovičoví, Jozef a Otília Kotúčkoví,  

syn Milan, brat Fridolín a starí rodičia 
Oznamy 
 
Nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý veriaci, ktorý si v túto nedeľu v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí obraz 
Božieho milosrdenstva, môže získať pre seba alebo pre duše v očistci úplné odpustky za týchto podmienok: 
sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, modlitba Otče náš, Vyznanie viery (Verím v Boha...) 
a nábožný vzdych napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba. 
 
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. 
Prosíme, aby v piatok na sv.omšu v Bojničkách prišli prvoprijímajúce deti (z Bojničiek) a ich rodičia. 
 

Jedno z piatich cirkevných prikázaní hovorí, že každý kres ťan - katolík sa má aspo ň raz v roku 
vyspoveda ť a vo Veľkono čnom období prija ť Oltárnu sviatos ť. Kto sa doteraz nestihol vyspovedať, má na to 
ešte čas do sviatku Zoslania Ducha Svätého, kedy končí veľkonočné obdobie. 
 
V sakristii je možné podpísať petíciu proti uplatneniu Istanbulského dohovoru v našej krajine. 
 
Zbierka pri „Božom hrobe“ bola: Bojničky 252,60 €    Dvorníky 189,10 €     Šalgočka 36,00 €     Zem. Sady 132,30 € 
Na budúcu nedeľu po sv.omšiach bude zbierka na faru. 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.  


