
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Trinásta nedeľa v Cezročnom období / rok B / - 1. júl 2018 

 
Liturgický kalendár 
 
2.7. Po sviatok: Návšteva Panny Márie 
3.7. Ut sviatok: Sv. Tomáša, apoštola 
5.7. Št slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
8.7. Ne Štrnásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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  

 
2.7. Po Bojničky 18.00 + rodičia Pavelkoví, Danekoví a švagor Marián 
  Dvorníky 19.00 za duše v očistci / GK 
 
3.7. Ut Dvorníky 19.00 + rodičia Jozef a Pavlína Pastorkoví a dcéra Zuzana 
 
4.7. Str Šalgočka 18.00 + Jaroslav Kollár 
  Dvorníky 19.00 + Augustín a Emília Juríčkoví, Augustín a Mária Hrotkoví 
 
5.7. Št Dvorníky 7.30 ku cti Ducha Svätého / GK 

Bojničky 10.30 – v záhrade Kult.domu: za dobrodincov kostola 
Zem. Sady 18.00 + Mons. Michal Boleček, brat Vincent a ich rodičia Štefan a Mária 

   
6.7. Pia Bojničky 18.00 + rodičia Zlatica a Stanislav Kotúčkoví, brat Vladimír a starí rodičia 

Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Boženy Popelkovej 
 
7.7. So Bojničky 8.00 za živých i zosnulých spolužiakov – ročník 1940 

Dvorníky 15.00 za ženícha a nevestu / Gubáň – Mušinská 
 

8.7. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu / vl. 
Bojničky 8.45 + manžel Cyril Hrotka a rodičia z oboch strán 
Šalgočka  9.00 + starí rodičia Štefan a Paulína Krajní 
Dvorníky 10.20 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 na poďakovanie pri príležitosti životného jubilea 70. narodenín 

      p. Oľgy Kostkovej 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok o 16.00 hod. stretnutie detí – opekačka 

vo štvrtok stretnutie farského spoločenstva nebude.  
 
Upozorňujeme záujemcov o letný tábor pre deti, aby si pozreli ponuku na nástenke (viac info na tel: 0915 425 391) 

 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 

Šalgo čka v stredu o 16.30* hod.;  Zem. Sady  vo štvrtok o 16.30* hod. 
Bojni čky  v pondelok o 17.00 a v piatok o 16.30* hod.;     Dvorníky  v utorok o 18.00 a v piatok o 17.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
V sobotu bude sobášna sv.omša v Dvorníkoch s platnosťou na nedeľu. 

 
V nasledujúcom týždni bude robiť kvetinovú výzdobu kostola v Dvorníkoch rodina snúbencov, ktorí budú 

mať v sobotu sobáš. 
 
Prosíme ženy, ktoré by mohli prať omšové kňazské alby a oltárne plachty v Dvornkoch, aby sa prihlásili v sakristii. 
 
Rodina Petrovská zo Zem. Sadov darovala na potreby kostola 100 eur. 
V nedeľu 8.7. po sv.omšiach bude zbierka na faru. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


