
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tridsiata nedeľa v období „Cez rok“ / rok C / - 27. október 2013 

 
Liturgický kalendár 
 
28.10. Po sviatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
1.11. Pia slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok 
2.11. So Spomienka na všetkých verných zosnulých 
3.11. Ne Tridsiata prvá nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
27.10. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Vít a Irena Šrámekoví a krstná matka Mária Tomanová 
Šalgočka 9.00  + matka a celá zomrelá rodina 
Dvorníky 10.15 + rodičia František a Matilda Adámikoví 
Zem. Sady 10.30 + manželia František a Alexander, rodičia Dovičovičoví a svokrovci  
           z oboch strán 

 
28.10. Po Bojničky 17.00 + manžel Jozef Šrámek, syn Jozef, zať Milan a starí rodičia z oboch strán 
 
29.10. Ut Dvorníky 18.00  + krstná matka Oľga / 1.výr. 
   
30.10. Str Bojničky 17.00 + manžel Jaroslav Barák 

Zem. Sady 17.00 za zdravie a Božiu ochranu ružencového spoločenstva u p.Krajnej 
 

31.10. Št Šalgočka 17.00 + rodičia Rudolf a Emília Košťányoví, starí rodičia a celá zomrelá rodina 
Dvorníky 17.00 + rodičia Drskoví a brat Jozef 
 

1.11. Pia Dvorníky 7.30 za farníkov  
Bojničky 8.45 za zdravie, Božiu ochranu a pomoc pre rodinu Liškovú 
Dvorníky 10.15 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Milana Tótha 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Jozef a Anna Bolečkoví a starí rodičia 
 

2.11. So Šalgočka 17.00 za všetkých zosnulých 
Zem.Sady 17.00 za všetkých zosnulých 
Bojničky 18.00 za všetkých zosnulých  
Dvorníky 18.00 za všetkých zosnulých 
 

3.11. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví a starí rodičia z oboch strán 
Bojničky 8.45 + Vladimír Danek 
Šalgočka 9.00  + rodičia Jozef a Anna Psotoví, manžel Dušan a svokor 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Štefan a Mária Buzmoví, súrodenci a manžel Emanuel 

 
Oznamy 
 
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú.  
V utorok stretnutie detí v DCM v Bojničkách nebude. 

V DCM ARCHA v Bojničkách bude vo štvrtok 31.10. o 18.00 hod. pokračovať ALFA kurz. 
Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne: v Dvorníkoch a v Bojničkách v piatok 1.11. o 15.00 hod., 
v Šalgočke a v Zemianskych Sadoch v sobotu 2.11. o 16.00 hod. 

Podmienky na získanie odpustkov pre duše zosnulých 1.- 8.11. sú na nástenke pri kostole. 
Spovedanie pred prvým piatkom: 

Utorok: Dvorníky 17.00-17.50h. Streda: Bojničky 15.30-16.45*    Zem. Sady 15.30-16.45*   
Štvrtok: Šalgočka 15.30-16.45*; Dvorníky 15.30-16.45* 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
Na púť do Svätej zeme 11.–18.3.2014 je ešte možné prihlas iť sa. Podrobné informácie sú na nástenke. 
Zbierka na misie bola:    Bojničky 152,50 €     Dvorníky 376,90 €     Šalgočka 96,10 €     Zem.Sady 138,50 € 
Rodina z Bojničiek darovala minulú nedeľu na stavbu fary 50 eur, 2 rodiny z Dvorníkov darovali 100 a 70 eur . 
Ďakujeme za všetky vaše milodary a modlitby!  
Dvorníky:  Prosíme členov Spolku Sv. Vojtecha, aby si prišli do sakristie vziať kalendár, podielovú knihu a DVD 
s filmom a zaplatiť členské 5 eur. 



Občianske združenie Fórum života pozýva všetkých veriacich zapojiť sa do projektu Sviečka za 

nenarodené deti, ktorého hlavnou myšlienkou je spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so 

spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri umelom potrate. Táto aktivita prebieha na 

Slovensku počas mesiaca október s vyvrcholením 2. novembra, v deň Pamiatky zosnulých. Spomienku 

na zomrelé a usmrtené nenarodené deti je možné vyjadriť večer 2. novembra aj umiestnením horiacich 

sviečok do okien našich domovov. Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním biskupov Slovenska a s 

mediálnou podporou Katolíckych novín, Televízie LUX a Rádia Lumen.  

Kahančeky na tento účel budú umiestnené od pondelka 28.10. v kostoloch pri vchode. Svojím 

dobrovoľným príspevkom  podporíte projekt Fóra života ´Záchraňme životy´ zameraný na záchranu 

nenarodených. Okrem sviečky bude počas týždňa v ponuke tiež za dobrovoľný príspevok aj časopis 

Spravodajca Fóra života. Kartičky s  modlitbou o úctu k životu sú zdarma, takisto letáky... Pán nech 

štedro odmení každého prispievateľa. Viac informácií k tomu na www.forumzivota.sk  

Aktivisti Fóra života v Trnave pozývajú všetkých prolife-laikov dňa 2. novembra do Trnavy na  

modlitbové stretnutie pred Polikliniku  Družba v Trnave , kde sa vykonávajú potraty. Stretnutie začne 

sv. omšou o 10.00 v bazilike sv. Mikuláša, po nej sa presunieme pred polikliniku a budeme sa tam 

modliť. Transparenty si môžete  vyrobiť sami, ale budú rozdávané aj priamo na mieste. 

Na povzbudenie: Modlitby prolife-aktivistov, ktorých viedol Mons. Philip Reily pred najväčšou 

potratovou klinikou v New-Yorku boli vlani vyslyšané a ich úsilie zavŕšené úspechom: Potratová klinika 

sa zmenila na kliniku špeciálnej chirurgie, pričom nebude vykonávať potraty. 

 
 
 

Odpustky v prospech zosnulých 
 
 

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 
(2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu 
Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné 
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 
  

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 
- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 
- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 
- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva 

Otcu) 



 
Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj k všednému. 
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) až 
do polnoci určeného dňa (2.11.). 
 

* * * 
 
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí 
za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam 
v očistci a to raz denne od 1. do 8. novembra. 

 
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 
- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 
- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 
- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva 

Otcu) 
 
Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj k všednému. 
 
Ak chýba táto dispozícia, alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, 
možno získať iba čiastočné odpustky. 
 

 

Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v jesennom a zimnom 
období, v dňoch pred a počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých    

 
 
     Vzhľadom na špecifické podmienky cestnej premávky v jesennom a zimnom období (ranné 
hmly, sychravosť, lokálne námrazy, inverzia a pod.), si tieto vyžadujú od jej účastníkov dôsledné 
dodržiavanie najmä tých pravidiel cestnej premávky, ktoré majú bezprostredný vplyv na 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vo vzťahu k nemotorovým účastníkom cestnej 
premávky je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov a cyklistov na vozovke, najmä na 
prechode pre chodcov a boli v tomto smere predvídaví. Starší ľudia a deti sú rizikové skupiny 
a často sa správajú nepredvídateľne, preto je na mieste zvýšená opatrnosť najmä v okolí škôl, 
obchodných centier, kostolov a cintorínov, ale aj kultúrnych a reštauračných zariadení. 
     Netreba zabúdať na: 

a) dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi s osobitným 
dôrazom na vybavenie bicyklov,  používanie ochranných prílb cyklistami, 
- používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za 
zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami,  

b) rešpektovanie ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností 
vodičov voči  chodcom. 

 
 
 



FARNOSŤ DVORNÍKY a Cestovná kancelária AWERTOUR 

Vás pozýva na púť do 

SVÄTEJ ZEME + Eilat 
Termín:     11.-18. marec  2014 
 

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho 

harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového 

zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je 

kolíska troch svetových náboženstiev - židovstva, kresťanstva a islamu.  Navštíviť a 

poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa 

nábožensko - duchovným bohatsvom na celý život. 

Cena: 670,- EUR 
 
V cene je zarátané:  
- letenka, letiskové poplatky , palivový príplatok / pri cene paliva k dňu 20.3.2013/  

- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením  

- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom , odborný sprievodca – kňaz 

- autobusová doprava na letisko do Bratislavy a späť  

V cene nie je zarátané:  

- obslužné a vstupy, ktoré predstavujú sumu 50,- USD (platí sa priamo 
sprievodcovi vo Sv.Zemi) 

- príplatok za Eilat 20,- USD  

- komplexné cestovné poistenie 12 Eur (1,50 Eur/1 deň) 

- Upozornenie! 

Ceny sú kalkulované pri  kurze 1 EUR = 1,4 USD. Pri pohybe kurzu o 5%  si 
vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny. 

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate! 

 

ZÁUJEMCI  SA  MÔŽU  PRIHLÁSIŤ  V  SAKRISTII 

alebo na tel.: 0917 142 944   alebo na:   farnost.dvorniky@abu.sk 

 



RÁMCOVÝ   PROGRAM   PÚTNICKÉHO   ZÁJAZDU: 

 
1.deň: v skorých ranných hodinách odchod autobusom z Dvorníkov na letisko, 
s následným odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema, večera 
a nocľah. 
 
2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša  Krista, Pole 
pastierov, jaskyňa Mlieka.  Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta 
narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a 
nocľah.  
 
3.deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, 
Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, 
miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. 
Petra. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľubov miesta prvého 
zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera  a 
nocľah. 
 
4.deň:  po raňajkách prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. 
Popoludní výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola 
Premenenia Pána. Odchod do Betlehema s krátkou zastávkou v Jerichu. Večera 
a nocľah.  
 
5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, 
návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva 
Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka 
Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola 
Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a  baziliky 
Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah. 
 
6.deň: po raňajkách prechod Júdskou púšťou do Eilatu k Červenému moru. Pri 
návrate návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Večera a nocľah. 
 
7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. 
Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote, prehliadka 
Betánie - Lazarov hrob. Večera a nocľah. 
 
8.deň: odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom. 
Následný transfer autobusom do Dvorníkov. 
 
Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. 
 
Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.  


