
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Jedenásta nedeľa v Cezročnom období / rok B / - 17. jún 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
21.6. Št spom. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
24.6. Ne slávnosť Narodenia Sv. Jána Krstiteľa - Dvanásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
17.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Jozef Dekan 
Šalgočka  9.00 + manžel Anton, rodičia z oboch strán a celá rodina 
Dvorníky 10.20 + Emília Vargová, rod. Hallová 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, ich rodičia z oboch strán,  

brat Fridolín a synovec Daniel 
 
18.6. Po Bojničky 18.00 + manželia Činčuroví a rodičia z oboch strán 
   
19.6. Ut Dvorníky 19.00 + Peter Rakovický / 5.výr. 
 
20.6. Str Zem. Sady 17.00 + manžel Štefan Herceg, rodičia a ostatná rodina 
 
21.6. Št Šalgočka 17.00 + otec Alfréd, svokor Jozef a celá rodina 
  Dvorníky 17.30 + Anton a Alžbeta Galovičoví 
 
22.6. Pia Bojničky 18.00 + rodičia Nagyoví, syn Pavol a zať Marián 

Dvorníky 19.00 + Jozef Klokner a rodičia z oboch strán 
 
23.6. So Bojničky 15.00 za ženícha a nevestu / Polák – Krajinčáková 

Dvorníky 16.00 za ženícha a nevestu / Michalko – Černá 
 

24.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + manžel Milan Hornáček a rodina Kukučová 
Šalgočka  9.00 + rodičia Emília a Štefan a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 10.20 + Jozefína Gapčová 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Fridolín Slamka, rodičia Crhlíkoví, sestra Mária  

a starí rodičia Popelkoví 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 
hod. poklona pred Eucharistiou. V utorok stretnutie detí nebude. 

 
Prosíme všetkých záujemcov, ktorí chcú vstúpiť do Ružencového bratstva, aby si pod chórom vzali prihlášku a 
vyplnenú ju odovzdali do 1. júla v sakristii. Podrobné informácie o členstve, literatúre a duchovných milostiach 
nájdete na stránke Dominikánskeho mariánskeho centra www.dmc.sk 
 
Trnavská arcidiecéza pozýva na slávnosť 40. výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá 
sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. 

Program slávnosti:   9:15 hod. Modlitba posvätného ruženca 
10:00 hod. Svätá omša v katedrálnom chráme (hlavný celebrant: J.Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov)    11:30 hod. Slávnostný obed pre pozvaných hostí na Arcibiskupskom úrade 
 
V sobotu budú sobášne sv.omše v Bojničkách a Dvorníkoch s platnosťou na nedeľu. 
 
Prosíme dobrovoľníkov, ktorí by mohli vymaľovať novú garáž pri fare, aby sa prihlásili v sakristii. 
 
V nasledujúcom týždni bude robiť kvetinovú výzdobu kostola v Bojničkách a v Dvorníkoch rodina snúbencov, ktorí 
budú mať v sobotu sobáš. 
 
Zbierka na faru bola: Bojničky 190 €     Dvorníky 400 €     Šalgočka 106,20 €     Zemianske Sady 101,80 € 
V nedeľu 24.6. po sv.omši bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


