
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období / rok A / - 2. november 2014 
 

Liturgický kalendár 
 
4.11. Ut spom. Sv. Karola Borromea, biskupa 
9.11. Ne Výročie posviacky Lateránskej baziliky / na Posádke: hodová slávnosť Sv. Martina 
 
Úmysly sv. omší 
 
1.11. So 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 

 
3.11. Po Bojničky 17.00 + František Kadlec / 1.výr. 
  Dvorníky 18.00 + rodina Jozefa Králika a syn Jozef 
 
4.11. Ut Bojničky 17.00 + manžel Emanuel Blšták 

Dvorníky 18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre podporovateľov stavby fary 
 
5.11. Str Šalgočka 17.00 + kmotrovia Emília a Jozef Táčovskí 
  Dvorníky 18.00 + otec Ján Mikulek, Fabián a Salomena Šandoroví 
 
6.11. Št Zem. Sady  17.00 + švagor František Durdík, jeho rodičia a švagor Jaroslav 

 Dvorníky 17.00 + rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví a starí rodičia z oboch strán 
 
7.11. Pia Bojničky 17.00 za Božie požehnanie pre tých, čo boli na púti v Turzovke 
  Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Milana Tótha 
 
8.11. So Dvorníky 18.30 + bratia Emil a Marián Kamendyoví a švagor František 
 
9.11. Ne Dvorníky 7.30 na poďakovanie pri životnom jubileu / č.133 

Bojničky 8.45 + Magdaléna Pavelková / 1.výr. 
Šalgočka 9.00 + manžel Štefan Vala a celá + rodina 
Posádka 10.30 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví 

    a švagrovia Jozefovia 
Oznamy 

 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok o 16.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov 

vo štvrtok o 18.00 hod. film a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou. 
Veriaci môže získať úplné odpustky v prospech zosnulých osobitne v dňoch od 1. do 8. novembra. 
Podmienky sú podrobne vypísané na nástenke. 
 

Podávanie sv.prijímania v kostoloch: 
3.11. Po Šalgočka 16.00 h. Zem.Sady 16.15 h.  
4.11. Ut Šalgočka 16.00 h. Zem.Sady 16.15 h.  
5.11. Str Zem.Sady 15.45 h. Bojničky 17.00 h. 
6.11. Št Šalgočka 15.45 h. Bojničky 15.45 h. 
7.11. Pia Šalgočka 16.00 h. Zem.Sady 16.15 h. 
 

Spovedanie pred prvým piatkom: 
Streda: Šalgočka 16.00-16.45*  Štvrtok: Zem. Sady 16.00-16.45*; Dvorníky 16.00-16.50  

Piatok: Bojničky 16.00-16.45*; Dvorníky 17.00-17.50*;  
*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 

Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
Kto chce ísť 13.11. na Trnavskú novénu autobusom z našej farnosti, nech sa zapíše v sakristii 

alebo napíše na s.lieskovsky@centrum.sk alebo zavolá na tel. 0917 142 944. 
Hodová slávnosť v Bojničkách bude 16.11.  V nedeľu 9.11. po sv.omšiach bude zbierka na stavbu fary. 

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. 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. 


