
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Devätnásta nedeľa v cezročnom období / rok A / - 10. august 2014 
 

Liturgický kalendár 
 

11.8. Po spom. Sv. Kláry, panny 
14.8. Št spom. Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka 

15.8. Pia slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – prikázaný sviatok 
17.8. Ne Dvadsiata nedeľa v cezročnom období 
 

Úmysly sv. omší 
 
10.8. Ne Dvorníky 7.30 na poďakovanie za Božiu pomoc / č.447 

Bojničky 8.45 + rodičia Brinčíkoví, Hrotkoví, traja bratia a švagor 
Šalgočka 9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Viliam a Karolína Bernáthoví a starí rodičia 
 

11.8. Po Bojničky 8.00 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu / č.68 
  Dvorníky 19.00 + Emília a Ján Bučkoví 
 
12.8. Ut Zem. Sady 18.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc k 60. narod. Marty Barkóciovej 

Dvorníky 19.00 + Fabián a Terézia Šugároví, brat Štefan a sestra Mária 

 
13.8. Str Dvorníky 7.00 + vdp. kanonik Ernest Ludva 

Bojničky 18.00 za zdravie, Božiu ochranu a pomoc pre rodinu Liškovú 

 

14.8. Št Šalgočka 18.00 + Jaroslav Kollár 
  Dvorníky 19.00 za farníkov 

 

15.8. Pia Zem. Sady 18.15  + Július Scherhaufer, synovci Ľubomír a Peter a švagriná Božena 

Dvorníky 19.00 + Jozef Kollár a rodičia 
Bojničky 19.30 + Helena Kupková 

  
16.8. So Bojničky 8.00 + rodičia Dolnákoví, brat Jozef a manželka Mária   

Dvorníky 16.00 za ženícha a nevestu / Marcinkech – Šarláková 
 

17.8. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu / vl. 
Bojničky 8.45 + rodičia Lörincoví, krstní rodičia Plesníkoví a starí rodičia Prosmanoví 
Šalgočka 9.00 za Božie požehnanie pre ruženčiarov u p. Hornáčkovej 
Dvorníky 10.15 za zdravie a Božie požehnanie pre dobrodincov detského farského tábora 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Miloš Košťál 

 
Oznamy 

    Litánie v Dvorníkoch ani stretnutie farského spoločenstva dnes nebudú. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou  
Dnes navštívime v Kráľovej pri Senci spoločenstvo Cenacolo. Autobus ide o 15.00 hod. z Bojničiek od kostola, 
bude stáť aj v Panónii, Dvorníkoch, Šalgočke a Zemianskych Sadoch na zastávkach. Poplatok na osobu - 2 eurá - 
sa platí v autobuse. Ešte stále sú voľné miesta. 

Chlapci z komunity Cenacolo nás prosia o modlitby za nich a o morálnu podporu. Prosíme všetkých, ktorí 
ich pôjdu navštíviť, aby prišli vo vhodnom oblečení – podobne ako sa má chodiť do kostola (nie sú vhodné 
minisukne, šaty na ramienkach a veľké výstrihy na šatách). Ďakujeme za pochopenie! 

Všetkých farníkov pozývame na stretnutie a opekačku v Dvorníkoch na farskom dvore v pondelok po 
sv.omši o 19.30 hod. Ak nebude priaznivé počasie, bude stretnutie o deň neskôr v tom istom čase. Materiál na 
opekanie si treba priniesť, nakoľko nevieme, koľko ľudí príde. Bude možné prezrieť si aj novostavbu fary. 
 Vo štvrtok 14.8. sú večerné sv.omše už s platnosťou na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. 

Vo štvrtok a piatok si na sv.omše môžete priniesť byliny a kvety na požehnanie. 
V piatok 15.8. po sv.omši v Bojničkách bude ďakovná procesia ku kaplnke Sv. Rócha. 
V nedeľu 17.8. po sv.omši, ktorá je o 10.15 hod., bude v kostole v Dvorníkoch premietanie fotografií a zhodnotenie 
detského farského tábora. Všetkých srdečne pozývame. 

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. 
 
Hodová slávnosť bude: Dvorníky 14.9., Zem. Sady 5.10., Šalgočka 12.10., Posádka 9.11., Bojničky 16.11. 
Dnes po sv. omšiach je zbierka na stavbu fary. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


