
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Šiesta veľkonočná nedeľa / rok B / - 6. máj 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
10.5. Št slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok 
13.5. Ne Siedma veľkonočná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 

 
7.5. Po Bojničky 18.00 + rodičia Jozef a Magdaléna Nikodemoví  

 Dvorníky 19.00 za dary Ducha Sv. pre synov Petra, Mariána a Vladimíra / č.543 
 

8.5. Ut Dvorníky 19.00 + svatovci Jozef a Anastázia Tóthoví 
 
9.5. Str Šalgočka 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bubákovú a Matušniakovú 
  Dvorníky 19.00 + rodičia Guloví a brat Ján 
 
10.5. Št Zem. Sady 17.00 + rehoľná sestra Ambrózia Šidlíková  
  Bojničky 18.00 + Štefan a Hedviga Mikulincoví, vnuk Miroslav a ostatná rodina 

Dvorníky 18.00 za farníkov 
 
11.5. Pia Bojničky 18.00 + rodičia Brinčíkoví a Kupkoví a súrodenci Kupkoví 

Dvorníky 19.00 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / č.47 
 

12.5. So Dvorníky 19.00 + František a Helena Joštoví, synovia, dcéra a starí rodičia z oboch strán 
  

13.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + rodičia Alžbeta a Jozef Lörincoví a brat Jozef 
Šalgočka  9.00 + Štefan a Štefánia a starí rodičia  
Dvorníky 10.20 + rodičia Urbanoví a starí rodičia z oboch strán 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Jozef Chrápek 

 
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 19.00 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 
 
Stretnutie prvopríjímajúcich detí zo Šalgočky a Zem. Sadov bude v piatok o 17.00 hod. v kostole v Zem. Sadoch. 
 
Stretnutie prvopríjímajúcich detí z Dvorníkov bude v pondelok 7.5. o 15.30 hod. a v piatok o 15.30 hod. v kostole. 
Účasť je nutná! 
20. mája o 10:30 hod. bude v Dvorníkoch prvé sv. prijímanie. 
 
Pondelok, utorok a streda v tomto týždni sú Prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú prosby za úrodu. 
 
V stredu ve čer bude sv.omša v Šalgo čke a v Dvorníkoch s platnos ťou na slávnos ť Nanebovstúpenia Pána.  
 
Ďakujeme mužom i ženám, ktorí v uplynulých dňoch ochotne pracovali na úprave okolia kostola a fary. 
 
Dnes po sv.omši je zbierka na faru. V nedeľu 13. mája bude zbierka na katolícke masmédiá. Prosíme vás, aby ste 
sa cítili slobodne a prispeli na uvedené zbierky iba podľa vašich možností. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  
 


