
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Ôsma veľkonočná nedeľa – slávnosť Zoslania Ducha Svätého / rok B / - 20. máj 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
24.5. Št sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza 
26.5. So spom. Sv. Filipa Neriho, kňaza 
27.5. Ne slávnosť Najsvätejšej Trojice  
 
Úmysly sv. omší 
 
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 

 
21.5. Po Zem. Sady 8.00 za ružencové spoločenstvo u p. Drápalovej 

Dvorníky 17.00 za farníkov 
Bojničky 18.00 + manžel a otec Jozef Plesník 
 

22.5. Ut Šalgočka 15.00 + Štefan Andris / pohrebná 
Dvorníky 17.00 + Gejza a Antónia Polievkoví, súrodenci a starí rodičia z oboch strán 
 

23.5. Str Dvorníky 17.00 + Emil a Lujza Minarovičoví, súrodenci a starí rodičia z oboch strán 
  Šalgočka 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Košťányovú 
 
24.5. Št Zem. Sady 17.00 za ružencové spoločenstvo u p. Binkovej 

Dvorníky 17.00 za duše v očistci / vl. 
 
25.5. Pia Dvorníky 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre matku / č.232 

Bojničky 18.00 + Ján Zámečník 
 
26.5. So Bojničky 8.00 + František a Mária Blštákoví, syn Jozef a rodičia z oboch strán 

Dvorníky 19.00 na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / č.210 
 

27.5. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Pavelkovú 
Šalgočka  9.00 + Jozef Krajný a rodičia 
Dvorníky 10.20 + Ľudmila Šandorová 
Zem. Sady 10.30 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 

 
Oznamy 
 
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. 
 

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 18.00 hod. stretnutie farského spoločenstva (bude sa premietať film) a poklona pred Eucharistiou od 
20.00 do 20.30 hod. 
 
Nácvik prvopríjímajúcich detí zo Šalgočky a Zem. Sadov bude v tomto týždni každý deň - od pondelka do piatka - 
o 18.00 hod. v kostole v Zem. Sadoch. Účasť je nutná! 
V nedeľu 27. mája o 10:30 hod. bude v Zem. Sadoch prvé sv. prijímanie. 
 
Spovedanie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu 26. 5. o 10.00 hod. v kostole v Zem. Sadoch.  

Rodičia a príbuzní detí sa môžu vyspovedať aj v stredu v Šalgočke a vo štvrtok v Zem. Sadoch 45 minút 
pred sv.omšou. 
 
V sakristii je možné podpísať petíciu proti uplatneniu Istanbulského dohovoru v našej krajine. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí boli na brigáde pri kostole a na fare. 
Osobitne ďakujeme stavebnej firme z Dvorníkov, ktorá sponzorsky opravila múr ohrady okolo kostola. 
Zbierka na katolícke masmédiá bola: Bojničky 118 €    Dvorníky 287,30 €     Šalgočka 50,40 €    Zem. Sady 61,30 € 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


