
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Šestnásta nedeľa v cezročnom období / rok A / - 20. júl 2014 
 
Liturgický kalendár 
 
22.7. Ut spom. Sv. Márie Magdalény 
23.7. Str sviatok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy 
25.7. Pia sviatok Sv. Jakuba, apoštola 
26.7. So spom. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 
27.7. Ne Sedemnásta nedeľa v cezročnom období 
 
Úmysly sv. omší 
 
20.7. Ne Dvorníky 7.30  za farníkov 

Bojničky 8.45 + Alojz Dlhoš / 1.výr. 
Šalgočka 9.00 + manžel Jozef Mikula, rodičia z oboch strán a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 + brat Jozef Adámik 
Zem. Sady 10.30 + manžel Emil Lukáč, otec Albín, brat Miroslav a sestra Oľga  
 

21.7. Po Bojničky 18.00 + brat Jozef Blšták 
  Dvorníky 19.00 + manžel Viliam Adámik 
 
22.7. Ut Bojničky 18.00 + rodičia Vít a Matilda Lörincoví a sestra Mária Brošová 
  Dvorníky 19.00 na poďakovanie za Božiu pomoc / č.47 

 
23.7. Str Šalgočka 18.00 + Anna Andrisová 
  Dvorníky 19.00 + rodičia Mečároví / č.47 

 
24.7. Št Zem. Sady 18.00 + manžel a otec Štefan Herceg 

Dvorníky 19.00 + sestra Mária, švagrovia a starí rodičia / č.47 

 
25.7. Pia Bojničky 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Pavlínu Šrámekovú 

Dvorníky 19.00 + Ján a Jozefína Bašoví a syn Peter 
   

26.7. So Bojničky 8.00 + rodičia František a Anna Zúdoroví a krstný otec 
Dvorníky 15.30 za ženícha a nevestu / Minárik - Kubová 
 

27.7. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 na poďakovanie za 80 r. života Viktora Škodu a za zdravie a Božiu pomoc 

   pre celú rodinu 
Šalgočka 9.00 + rodičia Mária a Michal Bojňanskí a rodičia Košťányoví 
Dvorníky 10.15 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu / č.192 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Fridolín Slamka 

 
Oznamy  
 
Dnes nebudú Litánie v Dvorníkoch ani stretnutie farského spoločenstva v Bojničkách. 
V stredu 23.7. o 19.30 hod. bude na fare v Dvorníkoch farská opekačka. Materiál na opekanie si treba priniesť, 
nakoľko nevieme, koľko ľudí príde. Srdečne pozývame všetkých, domácich i prázdninárov! 
Ďakujeme tým, ktorí boli v utorok na brigáde na fare! 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou 
Zbierka na stavbu fary bola: Bojničky 255,23 €     Dvorníky 521,52 €     Šalgočka 143,50 €     Zem.Sady 174,75 € 
Rodina z Bojničiek a manželia zo Zemianskych Sadov darovali na stavbu fary po 100,- €. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  
 
Oznamujeme dospelým, ktorí chcú prijať sviatosť krstu alebo iné sviatosti, aby sa do konca prázdnin nahlásili 
v sakristii, alebo na farnost.dvorniky@abu.sk alebo na tel.čísle farského úradu 0917 142 944. 
 
Aliancia za rodinu s podporou biskupov Slovenska ešte stále pozýva ľudí dobrej vôle, aby podporili petíciu za 
referendum o ochrane rodiny a manželstva. Svojím podpisom dajme najavo presvedčenie, že podpora rodiny 
a manželstva tvoreného mužom a ženou sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa aj modlime za toto dielo. Do 
duchovnej sekcie Prípravného tímu Aliancie za rodinu bol prizvaný aj náš pán kaplán Maroš Lovič. Petičné hárky 
sú vám k dispozícii na stolíku pod chórusom. Treba vyplniť všetky údaje. Viac info na www.alianciazarodinu.sk 
 


