
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Devätnásta nedeľa v cezročnom období / rok B / - 9. august 2015 
 

Liturgický kalendár 
 

10.8. Pon spom. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka 
11.8. Ut spom. Sv. Kláry, panny 
14.8. Pia spom. Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka 
15.8. So slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – prikázaný sviatok 
16.8. Ne Dvadsiata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 

9.8. Ne Dvorníky 7.30 + teta Emília Bučková a manžel Ján 
Bojničky 8.45 + Michal a Pavla Barákoví, brat Jaroslav a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 + manžel Milan Mikula a rodičia z oboch strán 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Viliam a Karolína Bernáthoví a starí rodičia  z oboch strán 

 
10.8. Po Dvorníky 7.00 na poďakovanie Pánu Bohu za syna Petra / č. 153 

Bojničky 18.00 za zdravie, Božiu ochranu a pomoc pre rodinu Liškovú  
 
11.8. Ut Dvorníky 18.00 + František a Anna Mesárošoví a starí rodičia z oboch strán  
 
12.8. Str Šalgočka 18.00 + otec Tomáš a celá zomrelá rodina 
 

13.8. Št Zem. Sady 18.00 + starí rodičia Peter a Anna Drápaloví  
 

14.8. Pia Šalgočka 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre súrodencov 
Zem. Sady 19.00 + rodičia František a Rozália Crhlíkoví, sestra, manžel, svokor a švagor 

 

15.8. So Dvorníky 7.30 na poďakovanie za detský farský tábor 
Bojničky 19.30 + Helena Kupková a rodičia 

 

16.8. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá 
Bojničky 8.45 + rodičia Plesníkoví, krstní rodičia Lörincoví a starí rodičia Prosmanoví 

  Zem. Sady 10.30 + manžel Ľudovít a celá zomrelá rodina 
 

Oznamy 
 

V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou Oltárnou.   
V piatok od 20.00 hod. bude v Centre mládeže v Bojničkách vigílna pobožnosť pred slávnosťou Nanebovzatia 
Panny Márie a po nej poklona pred Sviatosťou Oltárnou až do nedele rána 7.00 hod. Na poklonu je možné prísť 
kedykoľvek v noci. Vigíliu budú viesť rehoľné sestry Panny Márie Rannej hviezdy, ktoré sú v týchto dňoch v našej 
farnosti a modlia sa aj za nás. Všetkých srdečne pozývame! 
V piatok a v sobotu budú sv.omše zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Upozorňujeme, že nie je možné 
účasťou na jednej sv.omši splniť povinnosť účasti na sv.omši za dva dni (napr. v sobotu večer aj za sobotu aj za 
nedeľu). 
V sobotu 15.8. po sv.omši v Dvornikoch bude prezentácia detského farského tábora. 
V sobotu o 17.00 bude v DCM v Bojničkách stretnutie manželských párov s vdp. Marošom Lovičom. 
V sobotu večer po sv.omši v Bojničkách bude lampiónový sprievod ku kaplnke sv. Rócha, ochrancu proti moru. 
 
Rímskokatolícka Cirkev farnosť sv. Michala v Hlohovci Vás pozýva na TRADIČNÚ ZÁMOCKÚ PÚŤ na sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie, ktorá sa uskutoční dňa 15. augusta 2015. 
Program: 18.00 hod. Krížová cesta     19.00 hod. Svätá omša 
Po skončení bude sprievod ulicami mesta do farského kostola sv. Michala, kde bude pobožnosť a požehnanie. 
 
Od tohto týždňa prosíme tých, ktorí upratujú kostol, aby zabezpečili pred oltárom kyticu kvetov, keďže pán Mihina 
zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať túto službu. Prosíme v tomto týždni veriacich bývajúcich v Dvorníkoch 
od čísla domu 1 do č.d. 50 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. 
 
Dnes po sv.omši je zbierka na stavbu fary. 
Na stavbu fary daroval mládežnícky spevokol Dúha zo Šalgočky a Zemianskych Sadov 100 eur. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


