
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období / rok B / - 30. august 2015 
 
Liturgický kalendár 
 
3.9. Št spom. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
6.9. Ne Dvadsiata tretia nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 

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 
 
31.8. Po Bojničky 18.00 za Božie požehnanie pre celú rodinu / č.68 

Dvorníky 19.00 + manžel Štefan, švagor Vladimír a rodičia Spáčiloví 
 
1.9. Ut Bojničky 18.00 + Mária Krajčírová / 1.výr. 

Dvorníky 19.00 + rodičia Kaplánoví, Kohýloví a starí rodičia z oboch strán 
 
2.9. Str Šalgočka 18.00 + Štefan a Emília Križanoví, Viliam a Magdaléna Slamkoví a starí rodičia 
 
3.9. Št Zem. Sady 18.00 + rodičia Pavol a Mária Čulagoví a ostatná rodina 

 
4.9. Pia Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Márie Ščasnej 
 
5.9. So Dvorníky 15.00 za ženícha a nevestu / L.Mesároš - M.Vargová 
 

6.9. Ne Dvorníky 7.30 + Jozef a Bernardína Kyseloví, Júlia a Imrich Hatványioví 
Bojničky 8.45 + rodičia František a Mária Hrotkoví 

 Šalgočka 9.00 + rodičia Vincent a Anna Majkoví a starí rodičia 

Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Teofil a Mária Rybaničoví, otec Michal 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 151 po č.d. 200, 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 nasledujúcom týždni prosíme veriacich bývajúcich v Dvorníkoch od čísla domu 151 po č.d. 200, 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. 
 
V sobotu o 15.00 hod. v Dvorníkoch bude sv.omša s platnosťou na nedeľu. 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Šalgočka v stredu o 16.30* hod.;           Zem. Sady vo štvrtok o 16.30* hod.;         Bojničky v utorok o 16.30* hod.; 
Dvorníky v utorok o 18.00 a v piatok o 17.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí boli aj v uplynulom týždni pracovať na fare. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 

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 ďakujeme. 


