
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Šiesta nedeľa v cezročnom období / rok B / - 11. február 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
14.2. Str Popolcová streda 
18.2. Ne Prvá pôstna nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 

 
12.2. Po Bojničky 17.00 + rodina Janíčková a Ferenčíková 
  Dvorníky 18.00 + brat Stanislav, manželka Margita a ich deti / č.449 
 
13.2. Ut Dvorníky 18.00 za duše v očistci / vl. 
 
14.2. Str Šalgočka  17.00 za ruženčiarov u p. Mihálikovej  

Zem. Sady 17.00 na úmysel / vl. 
Bojničky 18.00 odprosenie Božského Srdca za hriechy spoločnosti / vl. 
Dvorníky 18.00 + Anna Kmeťová a starí rodičia Peter a Mária Bojňanskí 

 
15.2. Št Zem. Sady 17.00 za zosnulých ruženčiarov u p. Vaškovej 
  Dvorníky 17.30 + Anton Gubáň / 2.výr. 
 
16.2. Pia Bojničky 17.00 na úmysel / vl.  

Dvorníky 17.00 + starí rodičia Sochoroví a Sobotovičoví 
 
17.2. So Bojničky 8.00 + Pavol a Irena Vyhlidaloví a starí rodičia Myjavcoví  

Dvorníky 18.00 + manžel Pavol, rodičia Jozef a Emília / č.207 
 
18.2. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + Mária Prosmanová 
Šalgočka  9.00 + rodičia Vincent a Mária a kmotra Emília 
Dvorníky 10.20  za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia František a Františka, švagriná Mária a starí rodičia 

 
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. 
Bojni čky:  v piatok pozývame prvoprijímajúce deti s rodičmi na sv.omšu. Po nej bude v kostole stretnutie s rodičmi. 
 
V stredu začína obdobie Veľkého pôstu. V pôstnom období sa máme zdržať účasti na hlučných zábavách; oltáre 
sa nezdobia kvetmi, nespieva sa Glória ani Aleluja; zvuk organa sa používa iba na sprevádzanie spevu. 
Na Popolcovú stredu je prísny pôst  od mäsa  (od 14. roku do smrti) a jedla  (od 18. do 60. roku života) 

 
Kto v Pôstnom období  koná pobožnos ť krížovej cesty  pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže 

získať za obvyklých podmienok úplné odpustky . Komu v tom bráni vážna prekážka, môže tie isté odpustky získať 
čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny. 

Krížová cesta bude bývať v piatok 40 minút pred sv.omšou v Dvorníkoch a v Bojničkách, v nedeľu o 14.00 
v Bojničkách a o 14.30 hod. v Dvorníkoch. 

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po sv.prijímaní pred obrazom ukrižovaného Ježiša 
Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu , môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky . 
 
V piatok bude v našej farnosti otec arcibiskup Ján Orosch vykonávať pastoračnú vizitáciu. Pozývame všetkých 
hlavne na večernú sv.omšu o 17.00 hod. v Dvorníkoch, ktorej bude predsedať a po nej bude diskusia s farníkmi. 
 
Dnes po sv.omši je zbierka na faru. V nedeľu 18.2. po sv.omšiach bude zbierka na charitu. Prosíme vás, aby ste sa 
cítili slobodne a na uvedené zbierky prispeli iba podľa vašich možností. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


