
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Prvá adventná nedeľa / rok B / - 30. november 2014 
 
Liturgický kalendár 
 
3.12. Str spom. Sv. Františka Xaverského, kňaza 
6.12. So ľ.spom. Sv. Mikuláša, biskupa 
7.12. Ne Druhá adventná nedeľa / rok B / 
 
Úmysly sv. omší 
 
30.11. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Tessényioví, brat Pavol a synovec Peter  

Bojničky 8.45 + rodičia a súrodenci Jašušákoví 
Šalgočka 9.00 + Cecília a Fridolín Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel Ján Gluštík a rodičia z oboch strán 
 

1.12. Po Bojničky 17.00 na úmysel / č.53 
 
2.12. Ut Dvorníky 7.00 + rodičia František a Eva Blahutiakoví a prarodičia z oboch strán 

Zem. Sady 17.00 za zdravie a Božiu ochranu ružencového spoločenstva u p. Krajnej 
 
3.12. Str Šalgočka 17.00 + rodičia a starí rodičia Hambalkoví a sestra Oľga 
 
4.12. Št Bojničky 8.00 + otec František Žmijovský a celá rodina 

Dvorníky 17.00 + rod. Jozef a Agneša Šipkovskí, brat Pavol a starí rodičia z oboch strán 
 
5.12. Pia Bojničky 17.00 + Peter a Cecília Mečároví 
  Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Evy Farkašovej 
 
6.12. So Zem. Sady 16.30 + dcéra Jarmila Crhlíková a krstný syn Milan 

Dvorníky 18.00  + rodičia Podkopčanoví, Jakubíkoví a súrodenci 
 
7.12. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Dezider a Katarína Tóthoví a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + manžel Pavol Nagy, syn Pavol a rodičia z oboch strán 

Šalgočka 9.00 + manžel Dušan, rodičia, brat Milan, svokor a celá rodina 

Dvorníky 10.15 za farníkov 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 18.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov 

v stredu 3.12. o 17.00 hod. stretnutie a nácvik koledníkov z Bojničiek 
vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou. 

Na stretnutí farského spoločenstva vo štvrtok o 18.00 hod. budeme pokračovať v preberaní Sv. písma.  
Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. 

Spovedanie pred prvým piatkom: 
Pondelok: Bojničky 16.00-16.50   Utorok: Zem. Sady 15.30-16.45*; Streda: Šalgočka 15.30-16.45* 
Štvrtok: Dvorníky 16.00-16.50   Piatok: Bojničky 15.30-16.45*; Dvorníky 16.30-17.45*;  

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
Obec Bojničky pozýva v nedeľu 7.12. na Adventné popoludnie, v rámci ktorého bude od 15.30 do 17.00 hod. 
v kostole sv. Alžbety Vianočný koncert manželov Mariána a Alexandry Bangových. Presný program je na nástenke. 
 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozýva všetkých ľudí dobrej vôle do nového projektu s názvom "Advent so 
svätým Jánom Pavlom II." Od 30. 11.  2014 do 1. 1. 2015 dostanú záujemcovia každý deň na e-mail myšlienku od 
tohto poľského pápeža. Cieľom aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod Krista, ktorý túžobne 
očakávame. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými 
skutkami milosrdnej lásky. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk, kde sa budú 
aktualizovane zverejňovať aj samotné myšlienky. 
K dispozícii budú i v TV LUX, v Rádiu LUMEN, na portáli Výveska.sk a sociálnych sieťach.  

3.-21.12. bude v bratislavskej Inchebe výstava 840 Betlehemov rôznych veľkostí a z najrôznejších 
materiálov, ktorá je ukážkou majstrovského umenia výtvarníka Jozefa Práznovského zo Žiliny. 
Bližšie informácie: www.incheba.sk      mail: gnagyova@incheba.sk      tel.: 02 6727 3031     mobil: 0903 20 44 53 
Darkyňa z Bojničiek, rodina zo Zemianskych Sadov a rodina z Bratislavy darovali na stavbu fary po 100 eur. 
Dnes po sv.omši je jesenná zbierka na charitu. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



Obec Bojničky, ZŠ s MŠ Bojničky, TJ Bojničky 
 

vás pozývajú  
 

v nedeľu 7.12.2014  na 
 
 

Adventné  popoludnie 
 

 
15.00 – 15.30 Koledníci Dobrej noviny   

spoločenská záhrada 

 
15.30 – 17.00 Vianočný koncert - Marián a Alexandra Bangoví 

       kostol sv. Alžbety 
 

17.00 – 17.30 Koledníci Dobrej noviny   
spoločenská záhrada 

 
 

*   *   * 
 

Sprievodné akcie: 
 

- ukážky výroby ozdôb zo šúpolia, medovníkov, vianočných gúľ a papiera 
klub dôchodcov 

 

- výstava ikebán, výšiviek, adventných vencov, vianočného pečiva, malieb... 
kultúrny dom 

 

- predaj ikebán, venčekov, cukroviniek, medovníkov, oblátok, medu, medoviny... 
spoločenská záhrada 

 

- občerstvenie: vianočná kapustnica, punč, vianočné koláče 
spoločenská záhrada 

 

 

Predpokladané ukončenie programu je o 20.00 hod. 
 
 

*   *   * 
 

Všetci ste srdečne vítaní ! 
 

 

 
 

 



Marián Bango, charizmatický nevidiaci umelec s krásnym hlasom a veľkým srdcom, nazývaný aj slovenský Bocelli. 
Manželkou, manažérkou a moderátorkou jeho koncertov je taktiež nevidiaca Alexandra Bangová.  

Spieva operné árie, operety, kantilény, evergreeny, piesne z repertoáru slávnych tenorov L. Pavarottiho, A. 
Bocelliho a P. Dvorského, sakrálnu hudbu a tanečné a ľudové piesne rôznych národov / cigánske, maďarské, ruské, moravské 
/. Vďaka fenomenálnemu hudobnému sluchu napriek svojmu zrakovému handicapu vynikajúco hrá na 4 hudobných nástrojoch 
a dokáže sa aj sám pri speve doprevádzať.  

Piesne, ktoré spieva Maroš Bango na koncertoch, sú  určené širokému publiku. Sú to silné melódie, ktoré útočia na 
ľudské srdcia a pohládzajú dušu. V jeho piesňach si nájdu svoje posolstvo všetci  – šťastne aj nešťastne zaľúbení, mladí aj skôr 
narodení, veselí aj tí, ktorí možno práve stratili niekoho blízkeho. Všetci však z jeho koncertov odchádzajú s pocitom 
jedinečného hudobného zážitku. Maroš Bango má krásny hlas, ale to, čo robí jeho vystúpenie neopakovateľným, je jeho srdce, 
ktoré je cítiť z jeho piesní  a rozdáva ho aj všetkým okolo seba. 

Je rodený zabávač, má ohromný zmysel pre humor, hraničiaci niekedy priam až s čiernym humorom,  keďže  dokáže 
s nadhľadom brať aj svoj handicap, čo jeho poslucháčov neraz v dobrom slova zmysle priam šokuje. 

 
Modré z neba – 2009 - relácia v STV, ktorá za pomoci Marošovej manželky a slovenského tenora maestra Petra 

Dvorského katapultovala Maroša na spevácke výslnie 
Koncert Blúdenie v tme – 2009 - DK Ružinov, Bratislava 
Krst CD Bludisko – 2009 – pokrstil ho maestro Peter Dvorský 
Benefičný koncert Svetlo do tmy – 2010 - odvysielaný cez Vianoce 2010 
EuroSong Contest – 2010 – účastník slovenského finálového kola 
Poviem Vám to piesňou – 2010 -  významný benefičný koncert Nadácie  Orange 
Hviezdy pre Harmony – 2010 – benefičný koncert pre Nadáciu Petra Dvorského 
Česko-slovensko má talent  - 2011 – Maroš Bango zaznamenal veľký úspech u poroty aj u publika 
Ples v Opere - 2011 – otvorenie  
Koncerty so Štátnou filharmóniou v Dome umenia v Košiciach – 2011, 2012 
Svetový  festival  hendikepovaných umelcov v Modene (Taliansko) – 2012 - jeho vystúpenie s piesňami talianskej 

klasiky a v doprovode osobného klaviristu Luciana Pavarottiho malo obrovský úspech a osobne ho prišla pozdraviť aj vdova 
po L. Pavarottim – Nicoletta Mantovani 

3 koncerty v Moskve –  október 2012 – v Divadle Natálie Sac s Orchestrom handicapovaných umelov The Tap Tap, 
v Slovenskom inštitúte a na pozvanie ruskej opernej divy Tatiany Lanskej  v Evanjelickom kostole Petra a Pavla v rámci 
projektu Noc v kostole. 
             Adventný koncert na Bojnickom zámku – priamy prenos v TV – november 2012 - na podporu nevidiacich 
             Adventný koncert v STV – priamy prenos – november 2012 

Srdce pre deti – odvysielaný  v TV 2.12.2012 - charitatívny projekt na podporu chorých detí  
Koncert proti koncu sveta – december 2012 – v Prahe,  odvysielaný v televízii v priamom prenose – Maroš Bango 

tam účinkoval ako hosť orchestra The Tap Tap 
Koncerty pre nádej  - veľmi úspešný projekt  roku 2012 na námestiach 9 miest Slovenska a Galakoncert 

v Bratislave.  
Koncert pre nádej na pozvanie Honorárneho konzula Slovenskej republiky na Kréte v meste Chania – marec 

2013 –  benefičný koncert na podporu detí so špeciálnymi potrebami  - Maroš mal obrovský úspech u slovenskej a gréckej 
komunity a v krétskych médiách 

Párty na kolečkách – apríl 2013, charitatívny projekt na podporu handicapovaných umelcov v Prahe 
Pražská jar  - máj 2013, účinkovanie na festivale spolu s Orchestrom handicapovaných umelcov  The  Tap Tap  

z Prahy 
Koncert za zdravý rozum – jún 2013 – dva koncerty na najväčších námestiach v Prahe a v Bratislave v rámci 

rovnomenného projektu s tisíckami divákov 
Medzinárodný hudobný festival Petra Dvorského v Jaroměřiciach – august 2013 –samostatný koncert 

s klaviristom Petrom Hochelom 
Spoločne nielen  na javisku  - koncert handicapovaných umelcov - november 2013, Mestské divadlo Jablonec, ČR  
Všetky farby dúhy – koncert v Divadle A. Dvořáka v Ostrave,  kde Maroš Bango  spieval s opernou divou Evou 

Jirušovou-Dřízgovou, november 2013 
             Koncert za zdravý rozum v Bruseli – december 2013 – kde Maroš Bango a jeho hostia Radek Žalud /ČR/, Patrycja 
Malinowska /PR/ a Mário Jánoki /MR/ vystúpili v kostole Sacré-Coeur pred slovenským veľvyslancom, belgickým princom 
Laurentom a ďalšími prominentnými hosťami 

Koncerty pre slovenských rodákov v Kanade – Toronto, Ottawa, Detroit – marec 2014    
 
 
Desiatky koncertov ročne po všetkých okresoch Slovenska – na námestiach, kultúrnych domoch a vo vianočnom 

období aj v kostoloch.  
Maroš Bango vydal už aj 3 svoje CD /  Bludisko 2009,  CD Poviem Vám to piesňou  s piesňami Karola Duchoňa 

2011 a Čas vianočný 2011 /. 
  
Kontakty:  tel. 00421 905 648 520 – manažérka Alexandra Bangová 

 www.marosbango.sk   marosbango@gmail.com    maros@marosbango.sk      Facebook.com / Maroš Bango 
Linky na youtube:  



 
Ples v Opere – Hallelujah - 2011 
http://www.youtube.com/watch?v=LfaukQtf1Ms  

 

Spojila nás pieseň – adventný koncert vo V-klube v Bratislave s R. Žaludom , 2013 - zostrih 
http://www.youtube.com/watch?v=bkETdopG12k  

 

Tam u nebeských bran - s Radkom Žaludom 
http://www.youtube.com/watch?v=dQBqmyMBZvk  

 

To stárnutí zrádné – s Radkom Žaludom  
http://www.youtube.com/watch?v=dl0rdn5lTUA  

 

Láska prý - s Radkom Žaludom  
http://www.youtube.com/watch?v=e8TMeIm-QoI  

 

Oči čornyje – Festival Petra Dvorského – spev, klavír - 2013 
http://www.youtube.com/watch?v=YHV0MbV8QsQ  

 

Každý jen  tu svou - Festival Petra Dvorského - 2013 
http://www.youtube.com/watch?v=O9y9b7GiOAU  

 

Hajmássi Peter – z operety Čardášová princezná - 2013 
http://www.youtube.com/watch?v=Ks_HBBgSvpQ  

 

Maroš Bango: Vianočný koncert 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=iNMYGY4axoI 
 
Medzinárodný festival handicapovaných umelcov Modena, Taliansko, 2012 
 http://www.youtube.com/watch?v=GGvfYKUe3Dw  

 

Koncert proti koncu sveta – Praha 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=mitxxTduaNw  

 

Česko-slovensko má talent,  2011 
http://www.youtube.com/watch?v=RdOe49P41bE  

 
Benefičný koncert Svetlo do tmy, 2010 
http://www.youtube.com/watch?v=in6dEcvLDxw  

 

Modré z neba – s Petrom Dvorským - 2009 
http://www.youtube.com/watch?v=_ajxJBcbwTo  

 
 


