
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období / rok B / - 13. september 2015 
 

Liturgický kalendár 
 
14.9. Po sviatok Povýšenia svätého Kríža 

15.9. Ut slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 

16.9. Str spom. Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
20.9. Ne Dvadsiata piata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 

13.9. Ne Dvorníky 7.30 + dcéra Eva, rodičia Ľudovít a Terézia, ich súrodenci s rodinami a 
            starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + rodičia a súrodenci Jašušákoví  
 Šalgočka 9.00 + matka Helena Lošonská, rodina Motolíková, Stupáreková a Mojžišková 

Dvorníky 10.15 za Božie požehnanie pre farníkov a dobrodincov farnosti 
Zem. Sady 10.30 + manžel Milan Koberčík a ostatná rodina 

 
14.9. Po Bojničky 18.00 + Irena Vyhlídalová / 1.výr. 

Dvorníky 19.00 + Štefan Štanglovič 
 
15.9. Ut Dvorníky 7.30 + rodičia Anna a Ján Krivošíkoví 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 80 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc 
Šalgočka 9.00 + Vít a Emília Bosí a ich rodičia 
Zem. Sady 10.30 + Jozef a Mária Danišoví a súrodenci 

 

16.9. Str Dvorníky 19.00 + manžel Vladimír 
 

17.9. Št Dvorníky 17.30 + Ladislav Jošt 
    
18.9. Pia Bojničky 18.00 + rodičia Peter a Cecília Mečároví a celá rodina 

Dvorníky 19.00 + Anton a Mária Havlíkoví a Margita Šinaľová 
 
19.9. So Bojničky 8.00 + Jozef a Mária Dolnákoví a starí rodičia z oboch strán 

Dvorníky 17.00 + rodičia Jozef a Anna Klčoví 
 
20.9. Ne Dvorníky 7.30 + otec Štefan a syn Štefan Šipkovský             

Bojničky 8.45 + Mária Ondrejičková, starí rodičia z oboch strán a ostatná rodina 
 Šalgočka 9.00 + manželka Emília Krajčovičová a celá zosnulá rodina 

Dvorníky 10.15 za farníkov 

Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Štefan Kriška 
 
Oznamy 

 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 h. stretnutie farského spoločenstva (otvorené každému) 

a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou Oltárnou.   
V nasledujúcom týždni prosíme veriacich bývajúcich v Bojničkách od čísla domu 226 po č.d. 250, v Dvorníkoch od  
251 po č.d. 300, aby zabezpečili kvety do kostola. Príspevok na kvety môže ktokoľvek počas celého roka odovzdať 
v sakristii alebo do pokladničky pod chórom. Taktiež je možné darovať kvety z vlastnej záhrady.  
Na jeseň roku 2016 plánujeme v našej farnosti udeľovanie sviatosti birmovania. Prihlášky si môžu v sakristii 
vyzvihnúť záujemci, ktorí už ukončili základnú školu. 
       Jednota dôchodcov z Bojničiek organizuje na utorok 15.9. púť do Šaštína. Kto má záujem, nech sa prihlási u 
pani Dlhej v Bojničkách (č.tel: 033-743 32 26). Platí sa pri prihlásení 5 eur na osobu. Odchod autobusu bude 15.9. 
o 7.30 hod. od kostola v Bojničkách. 
       Dnes (13.9.) je po sv.omši v Dvorníkoch hodová farská ofera. 
       Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
V nedeľu 20. septembra bude v Bratislave Druhý národný pochod za život, ktorého ústrednou témou je 
Radosť zo života. Na túto udalosť sa chystajú prísť aj mnohé farnosti z východu Slovenska. Ak by niekto v našej 
farnosti mohol ponúknuť miesta na prenocovanie zo soboty na nedeľu (z 19.9. na 20.9.), resp. i z piatka na sobotu 
(z 18.9. na 19.9.), prosíme, nech v sakristii nahlási meno, adresu a počet ľudí, ktorých by mohol ubytovať. Vopred 
všetkým ďakujeme. 
Z Hlohovca pôjde na Pochod za život 20.9. autobus. Kto má záujem, nech sa informuje na tel.č. 0918 / 827 072 
alebo na farskom úrade v Hlohovci na tel.č. 033 742 48 85. Pamätajme na toto podujatie aj vo svojich modlitbách. 
Novénu, program a ďalšie informácie je možné nájsť na www.pochodzazivot.sk 


