
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tridsiata nedeľa v cezročnom období / rok C / - 23. október 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
28.10. Pia sviatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
30.10. Ne Tridsiata prvá nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
23.10. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za živých i zomrelých odberateľov Hlasov z misií 
Šalgočka 9.00 + manžel Jozef Mihálik / 1.výr. 
Dvorníky 10.15 + manžel Karol a brat Jozef / č.433  
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav, zať Ján 
 

24.10. Po Bojničky 17.00 + rodičia Pavol a Jozefína Táčovskí a súrodenci 
Dvorníky 18.00 + brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán / č.79 

 
25.10. Ut Dvorníky 7.00 na úmysel ordinára / vl. 
 
26.10. Str Šalgočka 17.00 + rodičia a  starí rodičia Sopúchoví a Mikuloví 
  Dvorníky 18.00 + Augustín Krupa a rodičia, Ján a Emília Bučkoví a rodičia 
 
27.10. Št Zem. Sady 17.00 + Štefan a Mária Buzmoví, súrodenci, starí rodičia a manžel Emanuel 

Dvorníky 17.30 za zdravie a Božiu pomoc / vl. 
  
28.10. Pia Dvorníky 7.00 na úmysel ordinára / vl. 

Bojničky 17.00 + rodina Ondrejičková a Kupková / č.376 
 

29.10. So Dvorníky 10.30 za birmovancov a ich rodiny 
 
30.10. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu / č.213 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 45 rokov spoločného života manželov Pavelkových 
Šalgočka 9.00 + starí rodičia Rojíčkoví, Stranovskí, Alfréd, teta Otília a Jozefína 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Polačekoví 

 
Oznamy 
 
Nácvik birmovancov  bude dnes (v nedeľu 23.10) od 15.30 do 16.30 hod. v kostole v Dvorníkoch . 
Stretnutie manželských párov s o. Jurajom Schindlerom je v nedeľu 23.10. o 17.00 hod. v Centre mládeže 
v Bojničkách. 
Pod chórom môžete svojím podpisom podporiť petíciu za ochranu rodiny a manželstva. Treba vyplniť všetky údaje 
a nepoužívať skratky ani opakovacie znamienka. 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí 
- vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou  
Spovedanie v nasledujúcom týždni: 
Šalgo čka v stredu o 15.30* hod.;  Zem. Sady vo štvrtok o 15.30* hod.;  

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Bojni čky  v pondelok a v piatok pol hodiny pred sv.omšou   Dvorníky  od pondelka do piatku pol hodiny pred 
sv.omšou  
Spovedanie birmovancov bude v piatok 28.10. od 12.00 do 14.00 hod. v kostole v Dvorníkoch. 
Vysluhovanie sviatosti birmovania bude v sobotu 29.10. o 10.30 hod. v Dvorníkoch. 
 
V noci z 29. na 30. októbra sa mení čas. O 3. hodine letného času posunieme hodiny na 2. hodinu 
stredoeurópskeho času. 
V nasledujúcom týždni budú v Dvorníkoch robiť kvetinovú výzdobu kostola rodiny birmovancov. 
Prosíme, aby v Bojničkách zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla domu 201 po č.d. 225. 
 
Na stavbu fary darovali dve rodiny z Dvorníkov a z Bojničiek po 50 eur. 
Zbierka na stavbu fary bola: Bojničky 346,30 €     Dvorníky  453 €      Šalgočka  102,70 €     Zemianske Sady 158 € 
Dnes po sv. omši je zbierka na misie. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


