
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období / rok B / - 23. august 2015 
 
Liturgický kalendár 
 
24.8. Po sviatok Sv. Bartolomeja, apoštola 
27.8. Št spom. Sv. Moniky 
28.8. Pia spom. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi  
29.8. So spom. Mučníckej smrti Sv. Jána Krstiteľa 
30.8. Ne Dvadsiata druhá nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
22.8. So Šalgočka 18.15 + manžel Marián Remenár a celá zomrelá rodina 
 

23.8. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Guzoňoví 
Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc k životnému jubileu / č.167 
Zem. Sady 10.30 + brat Fridolín Kotúček, rodičia Jozef a Otília 

 
24.8. Po Šalgočka 18.00 za Božie požehnanie pre ružencové spoločenstvo u p. Hornáčkovej 
 
25.8. Ut Dvorníky 19.00 + rodičia Jozef, Mária a Jozefína Mečároví 
 
26.8. Str Bojničky 8.00 za zosnulých spolužiakov / ročník 1940 

 
27.8. Št Zem. Sady 18.00 + rodičia Pavol a Mária Čulagoví a ostatná rodina 

Dvorníky 19.00 + Milan Adámik 
 
28.8. Pia Dvorníky 19.00 na poďakovanie k životnému jubileu / č.656 
 
29.8. So Bojničky 15.00 na poďakovanie za 50 rokov života a za Božie požehnanie pre celú rodinu 
 
30.8. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Pavol Paulík / 1.výr.  
 Šalgočka 9.00 za Božie požehnanie pre ružencové spoločenstvo u p. Mihálikovej 

Dvorníky 10.15 + rodičia Pavol a Mária Myjavcoví / č.312 

Zem. Sady 10.30 + František a Helena Královičoví, svokrovci Tomaníkoví a starí rodičia 
 

Oznamy 

 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou Oltárnou.   
 
V nasledujúcom týždni prosíme veriacich bývajúcich v Bojničkách od čísla domu 21 po č.d. 50, aby zabezpečili 
kvety pred oltár. Prosíme o malý príspevok na kvety, ktorý môžu odovzdať v sakristii alebo do pokladničky pod 
chórom. Taktiež je možné darovať kvety z vlastnej záhrady. Za porozumenie ďakujeme. 
 
V sobotu o 15.00 hod. v Bojničkách bude sv.omša s platnosťou na nedeľu. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme veriacich bývajúcich v Dvorníkoch od čísla domu 101 po č.d. 150, aby zabezpečili 
kvety pred oltár v spolupráci so skupinou, ktorá upratuje kostol. Prosíme o malý príspevok na kvety, ktorý môžu 
odovzdať v sakristii alebo do pokladničky pod chórom. Taktiež je možné darovať kvety z vlastnej záhrady. Za 
porozumenie ďakujeme. 
 
Arcibiskupský úrad v Trnave a Biskupský úrad v Rožňave Vám v mene príbuzných i v mene svojom so zármutkom, 
ale i v nádeji na vzkriesenie, oznamujú že dňa 18. augusta 2015 odišiel k svojmu najvyššiemu Pastierovi a 
Spasiteľovi Mons. VLADIMÍR FILO, emeritný rožňavský biskup v 76. roku života, v 54. roku kňazstva a v 26. roku 
biskupskej služby. 
Rozlúčka (zádušná svätá omša) so zosnulým otcom biskupom bude v pondelok 24. augusta 2015 o 10.00 hodine v 
Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. 
Otca biskupa odprevadíme na dočasný odpočinok do rodnej zeme v Gáni, kde bude v miestnom Kostole Svätej 
Rodiny pohrebná svätá omša spojená s obradmi popoludní o 15.00 hodine. 
Telesné pozostatky otca biskupa Fila budú vystavené v trnavskej katedrále k rozlúčke od 8.00 hodiny až do 
zádušnej svätej omše. 
 



V súvislosti s narastajúcim počtom utečencov a migrantov v Európe a negatívnymi postojmi obyvateľstva SR 
pripravil generálny sekretariát KBS v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou informačný leták, ktorý podáva 
základné informácie o utečencoch a migrantoch. Môžete si ho prečítať na nástenke. 
 
V nedeľu 20. septembra sa pripravuje 2. národný pochod za život v Bratislave, ktorého ústrednou témou je Radosť 
zo života. Na túto udalosť sa chystajú prísť aj mnohé farnosti z východu Slovenska, ktoré by uvítali našu 
ústretovosť. Ak by sa našlo dostatok ľudí a rodín v našej farnosti, ktoré by boli ochotné prijať dohromady autobus 
ľudí (prípadne i viac) z inej farnosti na prenocovanie, a to zvlášť zo soboty na nedeľu (z 19.9. na 20.9.), resp. i z 
piatka na sobotu (z 18.9. na 19.9.), mohli by sme zaradiť našu farnosť medzi tzv. družobné farnosti a ponúknuť túto 
službu. Preto prosíme ochotných ľudí, aby sa prihlásili v sakristii kostola. Nech nahlásia meno a počet ľudí, ktorých 
by mohli ubytovať. Vopred všetkým ďakujem. 
 

Termíny hodovej slávnosti v tomto roku v jednotlivých obciach: 
Dvorníky 13.9.       Zem. Sady 4.10.       Šalgočka 18.10.       Posádka 8.11.       Bojničky 15.11.  


