
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období / rok B / - 20. september 2015 
 

Liturgický kalendár 
 

21.9. Po sviatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
23.9. Str spom. Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza 
27.9. Ne Dvadsiata šiesta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 

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 

 
21.9. Po Bojničky 17.00 na poďakovanie za 98 rokov života Genovévy Skalickej 

Dvorníky 18.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc rodiny Jozefa Kohýla 
 
22.9. Ut Bojničky 17.00 + rodičia Chytiloví, súrodenci a švagrovia 
 
23.9. Str Dvorníky 7.00 + Pavlína Biháriová / 1.výr. 

Šalgočka 17.00 + Milan a Helena Balejkoví a starí rodičia 
 

24.9. Št Zem. Sady 17.00 + starí rodičia Jozef a Cecília Danišoví a ostatná rodina 
Dvorníky 17.30 na poďakovanie Pánu Bohu za dcéru Andreu / č.153 

    
25.9. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Fridrich a Helena Dlhošoví, súrodenci Anna a Štefan 

   a švagriná Kvetoslava 
Dvorníky 18.00 + Peter a Pavol Tessényioví 

 
26.9. So Bojničky 7.00 + rodičia a bratia Šestákoví 

Zem. Sady 16.00 + pedagógovia, spolužiaci a rodinní príslušníci 
Dvorníky 16.00 sobáš bez sv.omše / Mišovič - Očenášová 
Dvorníky 18.00 + Kristián Kubišta 

 

27.9. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + Vladimír Danek, rodičia Štefan a Hedviga 

 Šalgočka 9.00 + rodina Mesárošová a Huterová 
Dvorníky 10.15 na poďakovanie a za B.požehnanie pri príležitosti životného jubilea / č.634 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec František Račkovič a zať Ján 

 
Oznamy 

Dnes (20.9.) je v Bratislave o 14.30 na námestí SNP Druhý národný pochod za život, ktorého 
ústrednou témou je Radosť zo života. Pamätajme na toto podujatie aj vo svojich modlitbách. Viac informácií je 
možné nájsť na www.pochodzazivot.sk 

V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 h. stretnutie farského spoločenstva, na ktorom 
budeme pokračovať v preberaní Svätého písma a od 20.00 do 20.30 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou. 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Bojničkách kvety do kostola zabezpečili veriaci bývajúci od čísla 
domu 251 po č.d. 275. 
Stretnutie manželských párov s vdp. Marošom Lovičom bude v DCM v Bojničkách v sobotu 26.9. o 18.00 hod. 

Na jeseň roku 2016 plánujeme v našej farnosti udeľovanie sviatosti birmovania. Prihlášky si môžu 
v sakristii vyzvihnúť záujemci, ktorí už ukončili základnú školu. 
Rodina z Dvorníkov darovala na stavbu fary 50 eur. Zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 27.9. po sv.omšiach. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 

V kostole v Šalgočke bude v nedeľu 27.9. poďakovanie za úrodu. Kto chce poskytnúť nejaké plody na túto 
príležitosť, môže ich priniesť do kostola v sobotu o 14.00 hod. Výzdobu bude možné pozrieť si aj v pondelok 28.9. 
a v stredu 30.9. pred a po sv.omši. 

V stredu 16. septembra 2015 v dopoludňajších hodinách zomrel v zariadení sociálnych služieb v Nitre na 
Kalvárii kňaz Bratislavskej arcidiecézy vdp. Mgr. Karol Chvála – bývalý kaplán našej farnosti. Všemohúci Boh ho 
povolal k sebe vo veku 63 rokov života a po 40 rokoch kňazskej služby. Svätá omša spojená s pohrebnými 
obradmi a pochovaním tela na miestnom cintoríne bude v Žikave (filiálka Farnosti Hosťovce na území Nitrianskej 
diecézy) vo štvrtok 24. septembra so začiatkom o 15.00 hod. Pohrebným obradom bude predsedať bratislavský 
arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.  


