
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tretia veľkonočná nedeľa / rok B / - 15. apríl 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
16.4. – 22.4. Týždeň modlitieb za duchovné povolania 
22.4. Ne Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého pastiera 
 
Úmysly sv. omší 
 
15.4. Ne Dvorníky 7.30 k úcte Ducha Svätého / vl. 

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 
 
16.4. Po Dvorníky 19.00 + Anna Bambaci / 5.výr. 

 
17.4. Ut Dvorníky 19.00 + rodičia František a Eva Blahutiakoví a starí rodičia z oboch strán 
 
18.4. Str Šalgočka 18.00 + manžel Stanislav, syn Jozef, rodičia z oboch strán a celá + rodina 
 
19.4. Št Zem. Sady 17.00 + tety Štefánia a Otília Vaškové 
  Dvorníky 17.30 + manžel Pius Trnka 
 
20.4. Pia Dvorníky 7.00 + rodičia Bojnanskí a Trnkoví, švagrovia a ich deti 
  Bojničky 18.00 + Genovéva Skalická 
 
21.4. So Bojničky 8.00 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Márie Brinčíkovej a  

     na poďakovanie za 70 rokov života 
Dvorníky 19.00 + švagor Vincent / č.512 
  

22.4. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + matka Magdaléna Slobodová a starí rodičia Štefan a Viktória Slobodoví 
Šalgočka  9.00 + Juraj a Anna Blahutoví 
Dvorníky 10.20 za zdravie a Božiu pomoc pre chorého zaťa 
Zem. Sady 10.30 + syn Bohuš Tkáč 

 
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. 
 
Stretnutie prvopríjímajúcich detí a ich rodičov zo Šalgočky a Zem. Sadov bude v pondelok o 16.00 hod. v kostole 
v Zem. Sadoch. Stretnutie prvopríjímajúcich detí z Dvorníkov bude v piatok o 15.30 hod. v kostole. 
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. 
 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom 
roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. 
Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: 
www.frcth.uniba.sk. 

V sakristii je možné podpísať petíciu proti uplatneniu Istanbulského dohovoru v našej krajine. 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby kvetinovú výzdobu kostola v Bojničkách urobili veriaci bývajúci od č.d. 300 po 
č.d. 325 a v Dvorníkoch od č.d. 1 po č.d. 50. 
V Dvorníkoch nastala 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. 
 
Dnes po sv.omši je zbierka na faru. Na budúcu nedeľu po sv.omšiach bude zbierka na kňazský seminár. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


