
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období / rok B / - 27. september 2015 
 

Liturgický kalendár 
 

29.9. Ut sviatok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov  
30.9. Str spom. Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 
1.10. Št spom. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 
2.10. Pia spom. Svätých anjelov strážcov 
4.10. Ne Dvadsiata siedma nedeľa v období „Cez rok“ 
 

Úmysly sv. omší 
 

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 

 

28.9. Po Bojničky 15.00 + Eva Vexlerová / pohrebná 
Šalgočka 17.00 + rodičia Bojňanskí, Košťányoví a starí rodičia 
Dvorníky 18.00 + brat Ladislav, švagriná a dvaja švagrovia 

 
29.9. Ut Bojničky 7.00 + manžel Michal / č.68 
  Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo  

  u p. Košťálovej 
30.9. Str Šalgočka 17.00 + Vít a Emília Bosí a ich rodičia 
 

1.10. Št Bojničky DCM 17.30 za živých i zomrelých členov ružencového spoločenstva 
Dvorníky 17.30 za dary Ducha Sv. a pomoc pri štúdiu pre Alžbetku Kramárovú 

    

2.10. Pia Bojničky 17.00 + Mária Baráková (rod. Hrušková) 
Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Vladimíra Bojňanského 

 
3.10. So Dvorníky 18.00 + manžel Michal a synovia Dušan, Vladimír, Peter a Pavol 
 

4.10. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia a súrodenci Podkopčanoví a Jakubíkoví 
Bojničky 8.45 na poďakovanie za ochranu, pomoc a Božie požehnanie pri príležitosti 

 80. rokov života 
 Šalgočka 9.00 + Jozef a Anna Krajčovičoví a starí rodičia 

Dvorníky 10.15 za farníkov 

Zem. Sady 10.30 za veriacich zo Zemianskych Sadov a za dobrodincov kostola 
 

Oznamy 

V kostole v Šalgočke je v nedeľu 27.9. poďakovanie za úrodu. Výzdobu bude možné pozrieť si aj 
v pondelok 28.9. a v stredu 30.9. pred a po sv.omši. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 h. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 
20.30 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou. 

Vo štvrtok 1.10. je 15. výročie požehnania kláštora v Bojničkách, ktorý teraz slúži ako Diecézne centrum 
mládeže. Preto vo štvrtok bude o 17.30 hod. sv.omša v tomto centre. 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Bojničkách zabezpečili kvety do kostola veriaci bývajúci od č.d. 276 
po č.d. 300, v Dvorníkoch od č.d. 301 po č.d. 350. 

Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Zem. Sady v utorok o 15.30* hod.;           Šalgočka v stredu o 15.30* hod.;  
Bojničky v pondelok o 14.00 hod. a v piatok o 15.30* hod.;     Dvorníky vo štvrtok o 16.30 a v piatok o 16.30* hod. 

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

Deti, ktoré chcú ísť na budúci rok na prvé sväté prijímanie, dostanú v sakristii lístky, na ktoré im budeme značiť 
účasť na svätých omšiach každú nedeľu a v prikázané sviatky. 

Na jeseň roku 2016 plánujeme v našej farnosti udeľovanie sviatosti birmovania. Prihlášky si môžu 
v sakristii vyzvihnúť záujemci, ktorí už ukončili základnú školu. Prihlášky odovzdajú 10. októbra. 

V nedeľu 4.10. bude v Zemianskych Sadoch hodová slávnosť titulu kostola Ružencovej Panny Márie. Po 
sv.omši bude hodová ofera. 
Rodina z Dvorníkov darovala na stavbu fary 100 eur. Dnes po sv.omši je zbierka na stavbu fary. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


