
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Siedma veľkonočná nedeľa / rok B / - 13. máj 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
14.5. Po sviatok Sv. Mateja, apoštola 
16.5. Str spom. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 
20.5. Ne Ôsma veľkonočná nedeľa – slávnosť Zoslania Ducha Svätého 
 
Úmysly sv. omší 
 
13.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia Alžbeta a Jozef Lörincoví a brat Jozef 
Šalgočka  9.00 + Štefan a Štefánia a starí rodičia  
Dvorníky 10.20 + rodičia Urbanoví a starí rodičia z oboch strán 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Jozef Chrápek 

 
14.5. Po Dvorníky 12.00 + Boris Borisov / pohrebná 

 Zem. Sady 18.00 za prvoprijímajúce deti 
 

15.5. Ut - - - 
 
16.5. Str Šalgočka 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 
  Dvorníky 19.00 + rodičia z oboch strán, starí rodičia a brat Jozef / č.203 
 
17.5. Št Zem. Sady 17.00 za ružencové spoločenstvo u p. Košťálovej  

Dvorníky 17.30 + rodičia František a Marta Bachoríkoví 
 
18.5. Pia Bojničky 18.00 + Jozef a Mária Ondrejičkoví 

Dvorníky 19.00 + Ján a Jozefína Šipkovskí, rodičia z oboch strán a celá rodina 
 

19.5. So Bojničky 8.00 + Ján Zámečník 
Dvorníky 19.00 + rodičia Ján a Cecília Drímajoví a brat Bohumír 
  

20.5. Ne Dvorníky 7.30 na poďakovanie za 40 rokov manželstva / č.403 
Bojničky 8.45 + rodičia a bratia Šestákoví  
Šalgočka  9.00 + Ján Šulek a celá rodina 
Dvorníky 10.30 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Jozef Crhlík, dcéra Jarmila, rodičia Jakub a Alžbeta 

 
Oznamy 
 

Streda, piatok a sobota v tomto týždni sú letné kántrové dni . Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú 
prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. 
Stretnutie prvopríjímajúcich detí zo Šalgočky a Zem. Sadov bude v piatok o 18.00 hod. v kostole v Zem. Sadoch. 
 
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. 
 
Veriaci, ktorý sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu 
k Duchu Svätému, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 
 
Nácvik prvopríjímajúcich detí z Dvorníkov bude v tomto týždni každý deň - od pondelka do piatka - o 16.00 hod. 
Účasť je nutná! V nedeľu 20. mája o 10:30 hod. bude v Dvorníkoch prvé sv. prijímanie. 
 
Spovedanie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 19. 5. o 10.00 hod. v kostole v Dvorníkoch.  
Rodičia a príbuzní detí sa môžu vyspovedať aj vo štvrtok a v piatok hodinu pred sv.omšou. 
 
Ďakujeme rodičom, ktorí boli v sobotu na brigáde pri kostole v Dvorníkoch. Je ešte potrebné pokosiť trávu, spíliť 
suchý strom a vyzbierať konáre zo stromov a kríkov. Preto prosíme aj ďalších rodičov a dobrovoľníkov, aby prišli – 
podľa ich možností – v utorok od 16.00 do 18.00 hod. alebo v stredu od 9.00 do 11.00 hod.Treba si priniesť hrable. 
 
Zbierka na faru bola: Bojničky 213,60 €        Dvorníky 442,70  €        Šalgočka 158,80 €        Zem. Sady 105,90 € 
Dnes po sv.omši je zbierka na katolícke masmédiá. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


