
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období / rok A / - 5. október 2014 
 

Liturgický kalendár 
 
7.10. Ut spom. Ružencovej Panny Márie 
12.10. Ne hodová slávnosť titulu kostola Sv. Terézie Avilskej v Šalgočke 
 
Úmysly sv. omší 
 
5.10. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božie požehnanie pre otca Antonyho a našich kňazov 

Bojničky 8.45 + rod. Michal a Pavla Barákoví, brat Jaroslav a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 + rodičia Majkoví a Hubinoví 
Dvorníky 10.15 + Ján Bolla 
Zem. Sady 10.30 za veriacich zo Zemianskych Sadov 

 
6.10. Po Bojničky 8.00 za zomrelých spolužiakov / ročník 1940 
  Dvorníky 18.00 + Adam Brisuda 
 

7.10. Ut Zem. Sady  17.00 + rodičia Vít a Uršuľa Šidlíkoví, sestry Mária, Helena a švagrovia 

  Dvorníky 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre podporovateľov stavby fary 
 

8.10. Str Šalgočka 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 

  Dvorníky 18.00 + Mária Krajčovičová 

 
9.10. Št Zem. Sady  17.00 + rodičia Pavol a Mária Čugaloví a ostatná rodina 

Dvorníky 18.00 + svokor František a rodičia Kelemenoví 
 
10.10. Pia Dvorníky 7.00 + Štefánia Ščasná 

Bojničky 17.00 + Jaroslav Ondrejička / 2.výr. 
 
11.10. So Dvorníky 18.00 za farníkov  
 
12.10. Ne Dvorníky 7.30 + Ján a Rozália Novotní 

Bojničky 8.45 + manžel Jozef Mečoch, rodičia z oboch strán a celá rodina 
Zem. Sady 9.00 + rodičia Gabriel a Mária Daminoví a starí rodičia z oboch strán 
Dvorníky 10.15 + rodičia Mikuloví a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka 10.30 za dobrodincov kostola 

 

Oznamy 

 
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude dnes na stretnutí farského spoločenstva modlitba chvál 

vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou. 
 

6.10. o 9.30 hod. bude vo farskom kostole v Hlohovci rekolekčná sv.omša kňazov Hlohoveckého dekanátu. 
 

Vdp. Maroš Lovič organizuje prvé stretnutie manželských párov určené na prehĺbenie a upevnenie vzťahov. 
Uskutoční sa v DCM v Bojničkách v sobotu 11.10. od 17:00 do 20:00 hod. Pozývame vás stráviť pekný večer. 
 
Členovia SSV v Dvorníkoch si v sakristii môžu vziať kalendár a podielovú knihu a zaplatiť poplatok 5 eur. 
 
Veriaci môže získať úplné odpustky ak si vykoná adoráciu Sviatosti oltárnej počas minimálne pol hodiny; alebo 
ak aspoň pol hodinu číta Sväté písmo, alebo ak sa v mesiaci októbri v kostole alebo kaplnke, v rodine alebo v 
rehoľnom spoločenstve či v duchovnom združení pomodlí aspoň päť desiatkov posvätného ruženca. 
 

V sobotu večer býva v Dvorníkoch sv.omša s platnosťou na nedeľu. 
 
Ďakujeme ochotným dobrovoľníkov, ktorí v uplynulom týždni pomáhali na stavbe fary. 
Dnes (5.10.) je v Šalgočke po sv.omši zbierka na stavbu fary, v nedeľu 12.10. tam bude hodová ofera, v ostatných 
kostoloch bude 12.10. zbierka na faru (v Dvorníkoch aj 11.10. večer). 
Rodina z Dvorníkov darovala na stavbu fary 50 eur. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 


