
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tridsiata nedeľa v cezročnom období / rok A / - 26. október 2014 
 

Liturgický kalendár 
 
28.10. Ut sviatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 

1.11. So slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok 
2.11. Ne Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období – Spomienka na všetkých verných zosnulých 
 
Úmysly sv. omší 
 
25.10. So Bojničky 8.00 + rodina Kotúčková a starí rodičia Miklovičoví 

Dvorníky 18.00 + rodičia Jozef a Pavlína a svokor František / č.133 
 
26.10. Ne Dvorníky 7.30 + Mária Koborová 

Bojničky 8.45 + rodičia Jozef a Mária Zongoroví a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 + matka Mária Zaťková a celá + rodina  
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Štefan a Mária Buzmoví, súrodenci a starí rodičia 

 
27.10. Po Dvorníky 7.00 + rodičia Ignác a Janka / vl. 

Bojničky 17.00 + Helena Kupková / 1.výr. 
   
28.10. Ut Dvorníky 18.00 + Elena Masaryková 
 

29.10. Str Dvorníky 7.00 za Božie požehnanie pre Daniela a Jolanu / vl. 
Zem. Sady  17.00 na poďakovanie pri príležitosti 30. výročia sobáša manželov Slamkových 

 
30.10. Št Šalgočka 17.00 + matka Oľga a starí rodičia 
   
31.10. Pia Bojničky 17.00 za živých i zosnulých členov ružencového spoločenstva 
  Dvorníky 18.00 + Štefan Dlhý a rodičia z oboch strán 
 
1.11. So Dvorníky 7.30 + bratia Dušan, Ján a Emil / č.133 

Bojničky 8.45 + Jozef a Terézia Čičoví, starí rodičia z oboch strán a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 + dvojí rodičia, súrodenci a celá + rodina 
Zem. Sady 10.30 + manžel František Račkovič a zať Ján 

  Dvorníky 18.00 za farníkov 
 
2.11. Ne Dvorníky 7.30 za všetkých zosnulých 

Bojničky 8.45 za všetkých zosnulých 
Šalgočka 9.00 za všetkých zosnulých 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Polačekoví 

 
Oznamy 
 

Animátori pozývajú deti od 6 do 12 rokov na detské stretká, ktoré budú bývať v utorok o 16.00 hod. v 
DCM ARCHA v Bojničkách. Tento utorok si deti budú z korálkov vyrábať malé ružence na ruku. Kto chce, môže si 
priniesť aj vlastné korálky. 

V Centre mládeže v Bojničkách bude stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok o 18.00 hod. a po ňom 
od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou. 

Večerné sv. omše v piatok 31.10. sú už s platnosťou na slávnosť Všetkých svätých. 
Veriaci môže získať úplné odpustky v prospech zosnulých osobitne v dňoch od 1. do 8. novembra. 
Podmienky sú podrobne vypísané na nástenke. 
Kvôli možnosti získavania odpustkov budeme okrem prvopiatkového týždňa spovedať aj tento týždeň: 

Dvorníky utorok a piatok o 17.00 hod.        Bojničky v pondelok o 16.30 a v piatok o 16.00 hod.    
Zem. Sady v stredu o 15.30 hod.    Šalgočka vo štvrtok o 15.30 hod. 

Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne 1.11. v Šalgočke po sv.omši, v Dvorníkoch o 15.00 hod. a 2.11. 
v Bojničkách o 14.00 hod. a v Zem. Sadoch o 15.00 hod. 
Zbierka na stavbu fary bola: Bojničky 262,20 €     Dvorníky 661,26 €     Šalgočka 122,10 €     Zem.Sady 162,44 € 
Zbierka na misie bola: Bojničky 120,70 €     Dvorníky 358,97 €     Šalgočka 47,90 €     Zem.Sady 135,43 € 
Rodina z Bojničiek darovala na stavbu fary 50 eur. Prosíme ochotných dobrovoľníkov, mužov i ženy, aby prišli 
v utorok o 9.00 hod. na brigádu na stavbe fary. Treba si prinieť hrable, lopaty a fúriky. Budeme robiť úpravu terénu. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



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. 
 


