
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Deviata nedeľa v Cezročnom období / rok B / - 3. jún 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
5.6. Ut spom. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka  
8.6. Pia slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
9.6. So spom. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 
10.6. Ne Desiata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 

 
4.6. Po Bojničky 18.00 + rodičia Jaroslav a Emília Švecoví 
  Dvorníky 19.00 za Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú 
 
5.6. Ut Bojničky 18.00 + manžel Ján Nikodém, rodičia z oboch strán a celá rodina 

Dvorníky 19.00 + otec Karol a starí rodičia z oboch strán / č.193 
 

6.6. Str Šalgočka 18.00 + Vít a Emília Bosí a rodičia 
  Dvorníky 19.00 + rodina Heráková 
 
7.6. Št Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny 

Dvorníky 17.30 za duše v očistci / vl. 
 
8.6. Pia Bojničky 18.00 + manžel Jozef Moravec 

Dvorníky 19.00 + Veronika Koborová / 10.výr. 
 
9.6. So Bojničky 8.00 + rodičia Tomáš a Alžbeta Mihálikoví 

Dvorníky 19.00 + Štefan Sloboda 
 

10.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + Emanuel a Mária Blštákoví a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka  9.00 + rodičia Mošathoví 
Dvorníky 10.20 + rodičia Vaculoví a Brinčíkoví 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ladislav Donáth, syn Ľuboš a ostatná rodina 

 
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 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 

V sakristii je možné podpísať petíciu proti uplatneniu Istanbulského dohovoru v našej krajine. 
V piatok na slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky každý 
veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanej na túto slávnosť. Obvyklé 
podmienky sú: sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vyhýbanie sa každej 
prítulnosti ku hriechu počas celého dňa. 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby kvetinovú výzdobu kostola v Bojničkách urobili veriaci od č.d. 351 po č.d. 375. 
Rodina z Dvorníkov darovalal na faru 200 eur. 
V nedeľu 10.6. po sv.omši bude zbierka na faru. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
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. 
 


