
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvadsiata nedeľa v období „Cez rok“ / rok C / - 18. august 2013 

 
Liturgický kalendár 
 
20.8. Ut spom. Sv. Bernarda, , opáta a učiteľa Cirkvi 
21.8. Str spom. Sv. Pia X., pápeža 
22.8. Št spom. Panny Márie Kráľovnej 
24.8. So sviatok Sv. Bartolomeja, apoštola 
25.8. Ne Dvadsiata prvá nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
 
19.8. Po Bojničky 17.00 + rodičia Ondrejičkoví, susedia, starí rodičia a sestra Celestína 

Zem. Sady 17.30 + manžel a otec Milan Koberčík a celá rodina 
Dvorníky 19.00 + brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán / č.79 
 

20.8. Ut Dvorníky 18.00 + Štefan Spáčil / 1.výr. 
 

21.8. Str Šalgočka 7.00 za členov ružencového spoločenstva u p. Mihálikovej 
 

22.8. Št Bojničky 17.30 + starí rodičia Butašoví a Pokorní 
 
23.8. Pia Dvorníky 19.00 + Anna a Ján Václavíkoví a starí rodičia z oboch strán 
 
24.8. So Šalgočka 18.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

Dvorníky 19.00 na poďakovanie za 50 rokov manželstva 
 

25.8. Ne Dvorníky 7.30  na poďakovanie a za Božiu pomoc / rodina Masaryková 
Bojničky 8.45 + rodičia Kupkoví, starí rodičia a manželka Marcela 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Viliam a Karolína Bernátoví a starí rodičia z oboch strán 
 

Oznamy 
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú. 
Stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok v DCM v Bojničkách bude o 18.30 hod. 

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. 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. 

 
Zbierka na stavbu fary bola:    Bojničky 284,10 €     Dvorníky 533,75 €     Šalgočka 124,25 €     Zem.Sady 247,90 € 
Rodina z Bojničiek darovala na stavbu fary 50 eur, darca z Dvorníkov daroval 20 eur, rodina zo Zem.Sadov dala na 
kostol 50 eur. Ďakujeme za všetky vaše milodary a modlitby! 

Nateraz sme už vyčerpali všetky úspory na stavbu fary. Prosíme na ďalej o vašu pomoc . Finančné dary 
môžete priamo posielať na účet zriadený na stavbu fary:   292 284 86 64 / 1100. 
 
Róbert Korec z Paty organizuje 21.-22.9.2013 púť do Košíc na Národný pochod za život. Počas cesty bude 
zastávka s dobrovoľným vstupom do jaskyne Domica. Vďaka ubytovaniu zdarma je celkový poplatok na osobu len 
15 eur. Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 682 184. 
Farnosť Pata organizuje Púť do Ríma 19.-26.10.2013. Bližšie informácie sú na nástenke pri vchode do kostola. 
 
V sobotu 19.10.2013 o 10.00 hod. bude v Dvorníkoch udeľovanie sviatosti birmovania. 
Od 19.8. do 6.9.2013  bude pán farár na dovolenke. Zastupuje ho p.kaplán Chrvala, tel. č.: 0904 738 602. 


