
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Piata nedeľa v cezročnom období / rok B / - 4. február 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
5.2. Po spom. Sv. Agáty, panny a mučenice 
6.2. Ut spom. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov  
10.2. So spom. Sv. Školastiky, panny 
11.2. Ne Šiesta nedeľa v období „Cez rok“ / 26. Svetový deň chorých 
 
Úmysly sv. omší 
 
4.2. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Anna a Konštantín Drímajoví a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + rodičia Ištokoví a ostatná rodina 

Šalgočka  9.00 + rodičia Tóthoví, Majkoví a starí rodičia 
Dvorníky 10.20 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manželka a matka Oľga Srňanská / 1.výr. 

 
5.2. Po Bojničky 17.00 za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Sv. pre rodinu Kupkovú / č.376 

  
- - - - - - -  
 
8.2. Št Zem. Sady 16.30 + rodičia Ján a Helena Hlavnoví, synovec Peter a starí rodičia 
  Dvorníky 17.30 + brat Ján Sieker / 1.výr. 
 
9.2. Pia Šalgočka 17.00 + rodičia Krajní, Sobotovičoví, švagor Alfréd a Ladislav 

Dvorníky 18.00 + rodičia Štefan a Hedviga Sochoroví 
 
10.2. So Bojničky 8.00 + Ján a Jozefína Malovcoví, manžel, krstní rodičia, starí rodičia z oboch  

    strán a ostatná rodina 
Dvorníky 18.00 na úmysel / vl. 

 
11.2. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Bonaventúr Kupka, rodičia, starí rodičia, matka Marcela a celá rodina 
Šalgočka  9.00 + rodičia Bojňanskí, Košťányoví a starí rodičia 
Dvorníky 10.20 + Jozef a Helena Plesníkoví 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Štefan Herceg 

 
Oznamy 
 
V pondelok o 9.30 hod. bude v Trakoviciach rekolekčná sv.omša kňazov Hlohoveckého dekanátu. 
 
V prípade súrnej potreby zaopatrenia chorého v utorok a v stredu sa prosím obráťte na kňazov okolitých farností. 
 
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 tomto roku bude prvé sv. prijímanie detí v Bojničkách 6.5., v Dvorníkoch 20.5. a v Zem. Sadoch 27.5. 
 
V sakristii si môžete zapísať úmysly sv.omší na 12., 13. a 14. februára v Dvorníkoch. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí boli v utorok v Dvorníkoch pomôcť pri odkladaní vianočnej výzdoby z kostola. 
 
Schody pred kostolom v Šalgočke sú značne poškodené a potrebujú opravu. Pod chórom v Šalgočke je 
pokladnička, kam môžete vložiť svoj príspevok na tento účel. 
V nedeľu 11.2. po sv.omšiach bude zbierka na faru. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


