
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Desiata nedeľa v Cezročnom období / rok B / - 10. jún 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
11.6. Po spom. Sv. Barnabáša, apoštola 
13.6. Str spom. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 
17.6. Ne Jedenásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
10.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Emanuel a Mária Blštákoví a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka  9.00 + rodičia Mošathoví 
Dvorníky 10.20 + rodičia Vaculoví a Brinčíkoví 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ladislav Donáth, syn Ľuboš a ostatná rodina 

 
11.6. Po Bojničky 18.00 za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie / č.1 
  Dvorníky 19.00 + Ladislav Varga 
 
12.6. Ut Dvorníky 19.00 + Ján a Pavlína Farkašoví a manžel František 
 
13.6. Str Šalgočka 18.00 + matka Mária Muráriková / 1.výr. 
  Dvorníky 19.00 + manžel Anton Ujlacký, rodičia z oboch strán a sestra Anna 
 
14.6. Št Dvorníky 7.00 + Mária Mesárošová / ph. 

Bojničky 18.00 za Božiu pomoc a uzdravenie pre sestru 
 
15.6. Pia Zem. Sady 9.00 + starí rodičia Peter a Anna Drápaloví a ostatná rodina 

Bojničky 15.00 + Ladislav Kubatka a Katarína Krupová 
Dvorníky 19.00 + Mária a Peter Opltoví 

 
16.6. So Bojničky 8.00 + otec Štefan Cícer, manželka Celestína a syn Peter 

Šalgočka 9.00 za ruženčiarov u p. Mihálikovej 
Dvorníky 15.00 + manžel Vít Očenáš 
 

17.6. Ne Dvorníky 7.30 + Emília Vargová, rod. Hallová 
Bojničky 8.45 + manžel Jozef Dekan 
Šalgočka  9.00 + manžel Anton, rodičia z oboch strán a celá rodina 
Dvorníky 10.20 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, ich rodičia z oboch strán,  

brat Fridolín a synovec Daniel 
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. 

 
V sakristii je možné podpísať petíciu proti uplatneniu Istanbulského dohovoru v našej krajine. 

 
Srdečne vás pozývame na Ružencovú Duchovnú obnovu, ktorú bude viesť dominikánsky páter Bruno Donoval 
z Košíc. Téma obnovy je: „Čo je ružencové bratstvo a aké má formy“. Obnova sa bude konať v piatok a v sobotu 
15.6. a 16.6. V programe je modlitba ruženca, sv.omša, prednáška a diskusia. Presný program pre jednotlivé 
kostoly je na nástenke. 

V sobotu o 15.00 hod. bude sv.omša s platnosťou na nedeľu. 
 
Na novostavbe garáže boli urobené elektrické rozvody a vnútorná omietka. Prosíme dobrovoľníkov, ktorý by mohli 
garáž vymaľovyť, aby sa prihlásili v sakristii. 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby kvetinovú výzdobu kostola v Bojničkách urobili veriaci bývajúci od č.d. 
376 po č.d. 400 a v Dvorníkoch od č.d. 201 po č.d. 250. 
Dnes po sv.omši bude zbierka na faru. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
Otec arcibiskup Ján Orosch od 1.7. 2018 poveril pána farára S.Lieskovského duchovnou službou pre študentov a 
učiteľov na Arcibiskupskom gymnáziu v Trnave a tiež výpomocou vo farnosti Trnava – mesto. Za správcu farnosti 
Dvorníky príde pán kaplán zo Serede Róbert Ťapušík. 
 


