
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Druhá nedeľa v cezročnom období / rok B / - 14. január 2018 

 
Liturgický kalendár 
17.1. Str spom. Sv. Antona, opáta 
21.1. Ne Tretia nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
14.1. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Murárikoví a bratia Ivan a Miloš 

Bojničky 8.45 + rodičia Jozef a Mária Brošoví a starí rodičia Štefan a Emília Brošoví 
Šalgočka  9.00 + rodičia Rudolf a Emília a starí rodičia 
Dvorníky 10.20 za zdravie a Božiu pomoc pri životnom jubileu / č.213 
Zem. Sady 10.30 za ružencové spoločenstvo p. Vaškovej 
 

15.1. Po Bojničky 17.00 + manželia Ficoví a ich synovia 
  

16.1. Ut Dvorníky 18.00 + Anna Kubištová a starí rodičia z oboch strán 
 
17.1. Str Šalgočka 17.00 + Ján a Cecília Lukáčoví 
   
18.1. Št Zem. Sady 17.00 + svokrovci Rafael a Sidónia Kostkoví a švagor Michal 
  Dvorníky 17.30 + Michal Klčo / 5.výr. 
 
19.1. Pia Bojničky 17.00 + manželia Činčuroví a dve sestry 

Dvorníky 18.00 + manžel Anton Ujlacký, rodičia z oboch strán a sestra Anna 
 
20.1. So Bojničky 8.00 + rodičia Anton a Ľudmila Mikulášikoví a brat Jozef 
  Šalgočka 15.00 za ženícha a nevestu / Mihalko - Baková 

Dvorníky 18.00 za duše v očistci / vl. 
 
21.1. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Jozef a Terézia Čičoví, sestra Felícia a ostatná rodina 
Šalgočka  9.00 + manžel Gabriel, syn Jozef a celá + rodina 
Dvorníky 10.20 k úcte Ducha Svätého / vl. 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ján Kostka, brat Jaroslav a otec František 

Oznamy 
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. Prihlasovanie naň začína 
18.1.2018 a prvých 24 hodín je výrazná z ľava. Viac info: www.narodnestretnutiemladeze.sk a na plagáte na 
nástenke. Od 18.1. je verejná zbierka na podporu P18. Akciu možno podporiť zaslaním SMS alebo prevodom na 
účet. Podporme toto stretnutie v prvom rade svojimi modlitbami a obetami. 

 
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. Stretnutie detí v tomto týždni nebude. 
Deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie, dostanú v sakristii nový lístok na zapisovanie sv. omší. 

V piatok po sv.omši bude v kostole v Bojničkách a v Dvorníkoch stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

 
Každý piatok Vás po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, 
pozývame na “SVIEČKOVÝ POCHOD TRNAVOU s modlitbou BOLESTNÉHO RUŽENCA”. 
Tento pochod, ktorý je súčasťou iniciatívy „ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU Slovenským dohovorom za rodinu“ je 
svetskou zbraňou, ktorou chceme odmietnuť ratifikáciu ISTANBULSKÉHO DOHOVORU a šírenie “GENDER 
IDEOLÓGIE – rodovej ideológie” na Slovensku. 

Oznam z Arcibiskupského školského úradu: Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez 
katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať,  konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy 
zbierku. V minulom roku sa  vyzbieralo  31.051,75 eur. Vďaka Vašim milodarom sme mohli finančne pomôcť 
štyrom katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy - v Trnave, Piešťanoch a Seredi. 
Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

„Ohne stretnutia snúbencov“ - program určený pre mladé páry, ktoré spolu chodia, aby spoznali seba, 
svoje názory a očakávania i Boží plán s manželstvom a tak sa lepšie pripravili na vstup do manželstva - koná sa 2. 
- 4.2.2018 v Melčiciach – v Kláštore sestier Františkánok. 
Viac info: Igor Miština tel.: 032-7710550, rodina@mistina.eu, www.hkrsr.sk  

V nedeľu 21.1. po sv. omšiach bude zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. 
Dnes po sv.omši je zbierka na faru. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


