
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvanásta nedeľa v Cezročnom období / rok B / - 24. jún 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
28.6. Št spom. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
29.6. Pia slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok 
1.7. Ne Trinásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
24.6. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Milan Hornáček a rodina Kukučová 
Šalgočka  9.00 + rodičia Emília a Štefan a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 10.20 + Jozefína Gapčová 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Fridolín Slamka, rodičia Crhlíkoví, sestra Mária  

a starí rodičia Popelkoví 
25.6. Po Dvorníky 7.00 za farníkov 

Bojničky 18.00 + rodičia František a Helena Moravcoví a starí rodičia z oboch strán 
   
26.6. Ut Dvorníky 18.00 + rodičia Michal a Jozefína Bolloví 
 
27.6. Str Šalgočka 18.00 + manžel Ondrej, syn Dušan, rodičia z oboch strán a celá rodina 
  Dvorníky 19.00 + Ladislav Puhala a syn Ladislav / č.403 
 
28.6. Št Zem. Sady 17.00 + rodičia František a Hedviga Masároví a sestra Monika 
  Dvorníky 17.00 + Peter a Pavol Tessényioví 
 
29.6. Pia Šalgočka 17.00 + bratia 

Zem. Sady 18.00 + rodičia Peter a Alžbeta Drápaloví a brat Jaroslav 
Bojničky 18.00 + rodičia Barákoví, Sobotovičoví, švagrovia Alojz a Ladislav 
Dvorníky 19.00 + rodičia Kozákoví a starí rodičia z oboch strán 

 
30.6. So Bojničky 8.00 + rodičia Mária a Štefan Prosmanoví 

Bojničky 15.00 sobáš bez sv.omše / Ondrejička – Krajná 
Dvorníky 16.00 za ženícha a nevestu / Legín – Kilianová 
 

1.7. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + rodičia Mikulincoví a súrodenci 
Šalgočka  9.00 + rodina Jurčová 
Dvorníky 10.20 + manžel Karol a rodičia z oboch strán / č.433 
Zem. Sady 10.30 za živých i zomrelých dobrodincov kostola / 18.výr. posviacky kostola 

Oznamy 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva (rozlúčka s p. 
farárom Lieskovským) a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. V utorok stretnutie detí nebude. 
Upozorňujeme záujemcov o letný tábor pre deti, aby si pozreli ponuku na nástenke (viac info na tel: 0915 425 391) 

 
Kresťanskí seniori z Hlohovca pozývajú 5. júla na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Ladcoch. 

Viac informácií je na nástenke. Treba sa prihlásiť do 26. júna pani Ďuricovej na tel.č.: 0905 228 584. 
 
Prosíme všetkých záujemcov, ktorí chcú vstúpiť do Ružencového bratstva, aby si pod chórom vzali prihlášku a 
vyplnenú ju odovzdali do 1. júla v sakristii. Podrobné informácie o členstve, literatúre a duchovných milostiach 
nájdete na stránke Dominikánskeho mariánskeho centra www.dmc.sk 
 
Vo štvrtok večer budú sv.omše v Dvorníkoch a v Zem. Sadoch s platnosťou na slávnosť svätých Petra a Pavla. 
V sobotu bude sobášna sv.omša v Dvorníkoch s platnosťou na nedeľu. 
V nedeľu 1. júla počas sv.omší bude poďakovanie na konci školského roka. Pozývame zvlášť žiakov, študentov, 
učiteľov a rodičov. 

 
V nasledujúcom týždni bude robiť kvetinovú výzdobu kostola v Bojničkách a v Dvorníkoch rodina 

snúbencov, ktorí budú mať v sobotu sobáš. 
Vo štvrtok a v sobotu o 9.00 hod. bude na fare upratovanie. Prosíme mužov i ženy aby prišli pomôcť 

pripraviť faru pre nového pána farára Róberta Ťapušíka. 
 

Rodina z Dvorníkov darovala na kostol 100 eur. Dnes po sv.omši je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



Združenie kresťanských seniorov v Hlohovci  pozýva svojich členov ale i nečlenov na púť do Skalného sanktuária 

Božieho milosrdenstva na hore Butkov v Ladcoch 5. júla 2018 

Odchod od františkánskeho kláštora bude o 13:00hod. Príchod  približne o 21:00hod. 

Poplatok za dopravu autobusom je  8€. 

Svätá omša začína o 15:30hod. Po sv.omši bude prednáška pátra Eliasa Vellu. 

Záujemcovia nech sa prihlásia do 26.6.2018  pani Daniele Ďuricovej na tel. číslo 0905 228 584. 

 

 
Od: "Jakub Matlak" <jakub.matlak@gmail.com> 
Predmet: Ponuka tábora pre vašu farnosť 
 
Drahý pán dekan, farár, drahé spoločenstvo veriacich, 
 
Volám sa Jakub Matlák a som predsedom neziskovej organizácie Domka, 
venujúcej sa mládeži.  –Domka je občianske združenie s celoslovenskou 
pôsobnosťou, s počtom viac ako 8 400 členov, predovšetkým detí a mladých vo 
veku od 6 – 30 rokov, patríme k najväčším mládežníckym organizáciám na 
Slovensku. 
 
V 29 strediskách na celom Slovensku ponúkame deťom a mladým ľuďom nielen 
zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú 
atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho. Domka sa venuje 
sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára v spolupráci s katolíckou 
rehoľou Saleziánov Don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, 
zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich 
podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Nadväzuje 
na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca. 
 
Obraciam sa na Vás s prosbou, oznamom alebo výzvou. Neviem to presne 
nazvať. Naša organizácia organizuje tento rok 2 turnusy táborov 
v rekrea čnom stredisku Výtoky pri Moravanoch nad Váhom , lebo majiteľ 
strediska, do ktorého sme chodievali každý rok, na našu rezerváciu zabudol 
a my sme zostali bez chaty. 
 
Avšak na tieto termíny sa nám k dnešnému dňu nahlásilo extrémne málo detí. 
Každoročne sme mali minimálne 50 detí a viac sme nemohli zobrať. Teraz máme 
prihlásených na 1. turnus 1 dieťa a na 2. turnus  8 detí. 
 
Mám prichystaných 15 dychtivých animátorov s materiálmi a chuťou dávať sa 
mladým, ale nemám účastníkov. 
 
Dôvody neúspechu termínov nepoznám, iba bádam. Zmena miesta, veľa akcií 
tento rok, neviem... 
 
S týmto strediskom Výtoky sme spísali aj zmluvu a za zrušenie termínu máme 
sankcie. Nechcel by som minúť dotácie, sponzorské dary a projekty na pokutu 
za zrušenie tábora. 
 
Chcel by som Vás teda poprosiť či by ste nám vedeli tento tábor spropagovať 
a môžeme tak urobiť tábor pre Vašich mladých. 
 
Plagát aj prihlášky posielam spolu v prílohách aj s informáciami 
a kontaktami. 
 
Ďakujem Vám za čas a prajem veľa Božieho požehnania pre Vás aj vašu farnosť. 
 
S pozdravom 
Ing. Jakub Matlák 
 
Predseda združenia Domka, stredisko Zvolen 



Tábor  

MMiieessttoo::  Moravany nad Váhom (Rekreačné zariadenie Výtoky)  
DDááttuumm::  1155..--2222..77.2018 (spôsob dopravy do tábora a z tábora ešte upresníme, sv.omše je potrebné sa 
zúčastniť ešte doma)  
Vek: od ukončeného 1. ročníka ZŠ po ukončený 4. ročník ZŠ  
CCeennaa::  110000 € (súrodenci 70€)  
POPLATOK je potrebné uhradiť na číslo účtu: 4014500979/7500, prípadne odovzdať spolu s PRIHLÁŠKOU  
Prihlásenie na tábor 
KKoonnttaakkttnnáá  oossoobbaa::    ((pprreedd  ttáábboorroomm))  Mária Matláková – 0915 425 391 
   (počas tábora) Juraj Bublinec – 0903 370 897 
Potrebné zobrať: športové oblečenie a obuv do každého počasia (aj prezuvky) 
   pokrývku hlavy, plavky 
   ruksačik, malé vreckové 
   preukaz poistenca (+ lieky s popisom užívania) 
   hyg. potreby 
   masku nejakého zvieratka!!! 
Nebrať!!!:  mobil (volať je možné na číslo kontaktnej osobe, v prípade potreby bude aj dieťaťu  
    poskytnuté volať z tohto čísla rodičom) 
   cenné veci, sladkosti (ak budú donesené, odovzdajú sa animátorom) 
 

Prehlásenie  

zákonného zástupcu o bezinfek čnosti: 
 
Čestne prehlasujem, že môj syn/dcéra ............................................................ neprejavuje príznaky akútneho 
ochorenia a orgán na ochranu zdravia ani ošetrujúci lekár mu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený 
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Je zdravotne spôsobilý/á pre pobyt v detskom tábore. Nie je mi známe, že 
by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca 
do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal 
mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami a pod.) 
 
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa 
dopustil(a) priestupku podľa § 38 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 

V ................................. dňa .............................   

 Meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu: ........................................ 

 Podpis rodiča/zákonného zástupcu: ............................................ 

(odovzdať spolu s preukazom poistenca pri príchode do tábora) 

PPrriihhlláášškkaa   

Súhlasím, aby sa moje dieťa __________________________________________ zúčastnilo tábora v Rekreačnom zariadení 

Výtoky od 15.7.2018 do 22.7.2018.  

Dátum narodenia účastníka: ________________________ Adresa účastníka: _____________________________________ 

Meno, adresa a mobilné číslo na zákonného zástupcu dosiahnuteľného v čase trvania tábora: 

____________________________________________________________________________ 

Iné dôležité informácie/alergie/lieky/diéty: _______________________________________________________________________ 

         ________________________________ 

         podpis zákonného zástupcu   

 



 



 

 



 

 


