
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Piata veľkonočná nedeľa / rok B / - 29. apríl 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
1.5. Ut ľ.spom. Sv. Jozefa, robotníka 
2.5. Str spom. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
3.5. Št sviatok Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 
6.5. Ne Šiesta veľkonočná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
29.4. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia Ľudovít a Mária Pokorní a celá zomrelá rodina 
Šalgočka  9.00 + Ľudovít Sobotovič a rodičia Tkáčoví 
Dvorníky 10.20 na poďakovanie za dar života / č.47 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Jozef a Anna Bolečkoví a starí rodičia 

 
30.4. Po Bojničky 17.00 + matka Eva Jakubcová a otec Jozef Zúdor  

 
1.5. Ut Dvorníky 10.00 + Jozefína Gapčová / pohrebná 
 
2.5. Str Zem. Sady 17.00 + Bohumil Boleček a rodičia Dominik a Mária 
  Dvorníky 19.00 za duše v očistci / č.203 
 
3.5. Št Šalgočka 17.00 + Štefan a Emília Križanoví, Viliam a Magdaléna Slamkoví 
  Dvorníky 17.00 na poďakovanie a za dary Ducha Svätého pre dcéru Katarínu / č.543 
 
4.5. Pia Bojničky 8.00 + rodičia Barákoví a krstní rodičia Kováčoví 

Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu 
Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Emílie Brisudovej (Panónia) 
 

5.5. So Bojničky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu Kupkovú 
Dvorníky 19.00 + manžel Peter Mesároš 
  

6.5. Ne Zem. Sady 7.30 + manželka Anna Vargová, rodičia z oboch strán, súrodenci a starí rodičia 
Dvorníky 7.30 k úcte Ducha Sv. / vl. 
Šalgočka  9.00 + rodičia Vincent a Cecília Kráľovičoví a celá zosnulá rodina  
Dvorníky 10.20 za farníkov 
Bojničky 10.30 za Božie požehnanie pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny 

 
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 z Dvorníkov a ich rodičov bude vo štvrtok na sv.omši o 17.00 hod. a 
v piatok bude nácvik detí o 15.30 hod. v kostole. Účasť je nutná! 

Stretnutie prvopríjímajúcich detí a ich rodičov zo Šalgočky a Zem. Sadov bude v piatok o 17.00 hod. 
v kostole v Zem. Sadoch na sv.omši. 
 

Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Šalgo čka vo štvrtok o 15.30* hod.;  Zem. Sady  v stredu o 15.30* hod. 
Bojni čky  v pondelok o 15.30 a v piatok o 7.00. hod.;     Dvorníky  vo štvrtok o 16.00 a v piatok o 17.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
Spovedanie prvopríjímajúcich detí z Bojničiek a ich príbuzných bude v sobotu 5. mája o 10.00 hod. v Bojničkách. 
6. mája o 10:30 hod. bude v Bojničkách prvé sv. prijímanie a preto bude v Zem Sadoch sv.omša už o 7:30 hod. 
 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby kvetinovú výzdobu kostola v Dvorníkoch urobili veriaci bývajúci od 
č.d. 51 po č.d. 100. 
Zbierka na seminár bola: Bojničky 132,80 €       Dvorníky 309,10 €       Šalgočka 98 €       Zem. Sady 105,10 € 
V nedeľu 6. mája po sv.omši bude zbierka na faru. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


