
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Devätnásta nedeľa v období „Cez rok“ / rok C / - 11. august 2013 

 
Liturgický kalendár 
 
14.8. Str spom. Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka 
15.8. Št slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – prikázaný sviatok 
18.8. Ne Dvadsiata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
10.8. So Šalgočka 18.00 + rodičia Rudolf a Helena Práznovskí, starí rodičia z oboch strán, 

        krstní rodičia a celá + rodina 
Dvorníky 19.00 + manžel Pavol Adámik / 10.výr. 
 

11.8. Ne Dvorníky 7.30  za farníkov 
Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kupkovú / č.376 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Miloš Košťál 

 
12.8. Po Bojničky 17.30 + Mária Krupová / 1.výr. 

Dvorníky 19.00 + Stanislav Závodský / 30 dní 
 

13.8. Ut Zem. Sady 17.30 + František a Rozália Crhlíkoví, manžel Fridolín, sestra, švagor a svokor 
Dvorníky 19.00 + rodičia Jakubíkoví, Podkopčanoví a súrodenci 
 

14.8. Str Zem. Sady 17.30 na poďakovanie ku cti Pražského Jezuliatka od rodiny Vaškovej 
Bojničky 19.00 + rodičia Plesníkoví, krstní rodičia Lörincoví a starí rod. Prosmanoví 
 

15.8. Št Šalgočka 17.30 + matka Felícia Huterová / 30 dní 
  Dvorníky 19.00 + manžel Miroslav Paulus 
 
16.8. Pia Bojničky 20.00 + manžel Bonaventúr Kupka a celá rodina 
 
17.8. So Dvorníky 7.00 + sestra Helena a rodičia Mihinoví 

Bojničky 8.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Antóniu 
 

18.8. Ne Dvorníky 7.30  + manželka Lýdia Zámečníková, syn Štefan a rodičia 
Bojni čky 8.30  + Alojz Dlhoš / 30 dní 
Šalgočka 9.00 + matka Oľga a starí rodičia Renáčoví 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví,  

           švagor Jozef a starí rodičia z oboch strán 
Oznamy 
 
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú. Stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok v Bojničkách nebude. 

V piatok 16.8. večer po sv.omši v Bojničkách bude lampiónový a sviečkový sprievod ku kaplnke Sv. Rócha 
na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu. 

V pondelok 19.8.2013 príde do našej farnosti P. Robert Balek SVD misionár v Rusku  v Moskve. Odslúži 
sv. omšu o 17:00 hod. v Bojni čkách  a o 19:00 hod. v Dvorníkoch  s misijnou kázňou a po sv. omšiach predstaví 
svoju misiu v Rusku a porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkustku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a 
suvenírmi. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v 
Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo aj zvnútra vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola 
bude možnosť zakúpiť si 5 eurovú "Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve" s tým, že na každú tehličku môže darca 
napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší každý rok (každý mesiac jedna) 
ktoré sa už slúžia a budú slúžiť za všetkých darcov a zapísaných na tehličkách, či sú živí či sú mŕtvi, a to v chráme 
Sv. Oľgy v Moskve, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym - živým 
či zosnulým. Pán Boh zaplať. 

22. septembra 2013  sa v Košiciach  uskutoční prvý Národný pochod za život . Konferencia biskupov 
Slovenska, ktorá je hlavným organizátorom podujatia, pozýva na Národný pochod za život všetkých ľudí dobrej 
vôle. Osobitne pozýva k účasti na pochode veriacich z našich farských spoločenstiev, modlitbových spoločenstiev, 
mladých, rodiny i seniorov. Angažovanosť za ochranu každého ľudského života je neoddeliteľnou súčasťou 
Evanjelia života, o ktorom má svedčiť každý z nás. Registrácia už bola spustená na stránke pochodzazivot.sk , na 
ktorej sú aj ďalšie informácie. Zahrňme Národný pochod za život do úmyslov našich modlitieb, aby priniesol hojné 
duchovné ovocie. 
 Dnes (v sobotu 10.8. a v nedeľu 11.8.) po sv.omšiach je zbierka na stavbu fary. 


