
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období / rok A / - 9. november 2014 
 

Liturgický kalendár 
 

10.11. Po spom. Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 
11.11. Ut spom. Sv. Martina z Tours, biskupa 
12.11. Str spom. Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka 
16.11. Ne Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období 
 
Úmysly sv. omší 
 

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 

10.11. Po Bojničky 17.00 + Stanislav Dlhý, rodičia, bratia a sestra 
 
11.11. Ut Šalgočka 17.00 + Ľudmila, jej rodičia a celá + rodina 

Dvorníky 18.00 za uzdravenie pre manžela a otca / D.Borody 
 
12.11. Str Zem. Sady  7.00 + manžel Štefan Herceg, neter Lenka a celá rodina 
  Bojničky 17.00 + Jozef Vyhlídal / 1.výr. 

Dvorníky 18.00 + otec Ján Daniš 
 
13.11. Št Dvorníky 7.00 za Božie požehnanie pre rodinu Antona Ferletiaka a príbuzných 

Bojničky 8.00 za tých, čo sa modlili októbrovú pobožnosť 
 
14.11. Pia Zem. Sady 17.00 + otec Jaroslav Bosý 

  Dvorníky 18.00 + starí rodičia Drskoví a prastarí rodičia 
 
15.11. So Bojničky  18.00 + Etela Kupková, rodičia Tóthoví a Kupkoví a celá rodina 
  Dvorníky 18.00  + manžel Cyril, dcéra Anna a rodičia z oboch strán 
 
16.11. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Zem. Sady 9.00 + manžel Milan Koberčík a celá rodina 
Šalgočka 9.00 + manžel, syn, zať a celá rodina 
Dvorníky 10.15 na poďakovanie za 40 rokov života / č.647 
Bojničky 10.30 za Božie požehnanie pre dobrodincov kostola 

 

Oznamy 

 

V pondelok 10.11. o 9.30 bude v Červeníku rekolekčná sv.omša kňazov Hlohoveckého dekanátu. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok o 16.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov 

vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou. 
Stretnutie farského spoločenstva v Bojničkách vo štvrtok 13.11. nebude, lebo ideme na Trnavskú novénu. 
V nedeľu 16.11. bude v Bojničkách hodová slávnosť titulu kostola Sv. Alžbety. Po sv.omši bude hodová ofera.  

Sv. omša v sobotu večer v Bojničkách bude s platnosťou na nedeľu.     
Trnavská novéna – deväťdňový cirkevný sviatok na počesť Trnavskej Panny Márie sa uskutoční od 13. do 21. 
novembra v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Zameraná bude na novú evanjelizáciu a výchovu vo viere 
v rodinách v súčasnom svete. V sobotu 15.11. je na programe aj gréckokatolícka pobožnosť Akatist k 
Bohorodičke o 17.00 hod. Od 20.30 h. bude mládežnícky program, na záver ktorého bude o polnoci sv. omša. 
Slávnostná svätá omša, po ktorej bude nasledovať procesia s obrazom Panny Márie ulicami Trnavy, sa začne v 
nedeľu 16.11. o 9.30 h. Sláviť ju bude J.E. Mons. Mário Giordana, apoštolský nuncius v SR. 

V pondelok 17.11. zavíta na Trnavskú novénu P. Miroslav Konštanc Adam, rektor Pápežskej 
univerzity Sv. Tomáša v Ríme, ktorý počas hlavnej svätej omše prednesie kázeň na tému Panna Mária – vzor 
výchovy vo viere v rodine.    Viac informácií nájdete na www.abu.sk  

Autobus na Trnavskú novénu pôjde 13.,17. a 21.11. o 16.00 hod. z Bojničiek cez Dvorníky, Šalgočku 
a Zemianske Sady. Kto chce ísť 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. Poplatok na osobu je 4 eurá. 

Dnes po sv.omšiach je zbierka na stavbu fary. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
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