
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Slávnosť Najsvätejšej Trojice / rok B / - 27. máj 2018 

 
Liturgický kalendár 
31.5. Št slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi – prikázaný sviatok 
1.6. Pia spom. Sv. Justína, mučeníka 
3.6. Ne Deviata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
27.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pavelkovú 
Šalgočka  9.00 + Jozef Krajný a rodičia 
Dvorníky 10.20 + Ľudmila Šandorová 
Zem. Sady 10.30 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 

 
28.5. Po Zem. Sady 17.00 + Michal a Anna Hajdákoví, Gregor a Magdaléna Kosíkoví 

Bojničky 18.00 + Ľudovít a Helena Pavelkoví a rodičia z oboch strán 
 

29.5. Ut Dvorníky 19.00 + rod. Jozef a Agneša Šipkovskí, brat Pavol a starí rodičia z oboch strán 
 

30.5. Str Šalgočka 18.00 + Alžbeta Majerníková 
  Dvorníky 19.00 + Edita Kubištová / 5.výr. 
 
31.5. Št Zem. Sady 17.00 + manžel Jozef Šárik, rodičia, súrodenci a ostatná rodina 

Bojničky 18.00 + manžel Pavol Barčík, rodičia a dvaja bratia 
Dvorníky 19.00 za farníkov 

 
1.6. Pia Zem. Sady 7.30 na úmysel / vl. 

Bojničky 18.00 + sestra Felícia, Milan a Jozef Huteroví a ostatná rodina 
Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Anny Uhričovej 

 
2.6. So Bojničky 8.00 za tých, čo sa modlili májovú pobožnosť 

Dvorníky 15.00 sobáš bez sv.omše / Uhrák - Mancovičová 
Zem. Sady 16.00 za ženícha a nevestu / sobášna – Herceg - Juríková 
Dvorníky 19.00 ku cti Ducha Svätého / vl. 
 

3.6. Ne Dvorníky 7.30 za uzdravenie / č.640 
Bojničky 8.45 + Jozef a Terézia Čičoví, starí rodičia a ostatná rodina 
Šalgočka  9.00 + rodina Alayo a Čimová 
Dvorníky 10.20 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 manžel a otec Jozef Cáder, syn Jozef, brat a rodičia 

Oznamy 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 18.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov. 
Stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok v Bojničkách nebude, lebo bude sv.omša s Eucharistickou procesiou.  
V  stredu večer budú sv.omše v Šalgočke a v Dvorníkoch s platnosťou na slávnosť Najsv. Kristovho tela a krvi. 
Sv. omša v Zem. Sadoch v sobotu večer bude s platnosťou na nedeľu. 

Sv. omša s procesiou bude v Zem. Sadoch v nedeľu. V Dvorníkoch bude v nedeľu o 10.20 hod. 
Prosíme deti, aby prišli na slávnostnú procesiu posýpať cestu pred Sviatosťou oltárnou lupienkami z kvetov. 
Veriaci, ktorý sa na slávnos ť Najsv. Kristovho tela a krvi  zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu 
Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu), môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky . 

Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Šalgo čka v stredu o 16.30* hod.;  Zem. Sady  vo štvrtok o 15.30* hod. 
Bojni čky  v pondelok o 17.00 a v piatok o 16.30* hod.;     Dvorníky  v utorok o 18.00 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. 
 
V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname. Na Slovensku, pod záštitou Rady pre mládež a univerzity KBS, 
prebieha „Odvážny rok“ ako príprava na toto svetové stretnutie, ale zároveň aj ako príprava na Národné stretnutie 
mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018 v Prešove. Všetci a zvlášť mladí sú srdečne na toto stretnutie pozvaní. 
Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove je možné ešte do konca júna. Potom sa bude dať zaregistrovať 
už iba priamo na mieste, ale bez stravy a ubytovania. Bližšie informácie sú na www.narodnestretnutiemladeze.sk. 
Od 18.1.2018 je vyhlásená aj VEREJNÁ ZBIERKA  na podporu P18. Akciu možno podporiť zaslaním SMS alebo 
prevodom na účet. A takisto zakúpením odznaku a kartičky s témou odvahy alebo voňavej kvapky. Podporme však 
toto stretnutie mladých aj svojimi modlitbami a obetami. 


