
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období / rok B / - 6. september 2015 
 

Liturgický kalendár 
 
7.9. Po spom. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov 
8.9. Ut sviatok Narodenia Panny Márie 
12.9. So ľ.spom. Najsvätejšieho mena Panny Márie  
13.9. Ne Dvadsiata štvrtá nedeľa v období „Cez rok“ 
 

Úmysly sv. omší 
 

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 

 
7.9. Po Bojničky 18.00 + Božena Sopúchová 

Dvorníky 19.00 na poďakovanie Pánu Bohu za syna Pavla / č.153 
 
8.9. Ut Dvorníky 19.00 + kmotor Timotej Kukla a tri krstné deti 
 
9.9. Str Šalgočka 18.00 + rodičia Klištincoví a Sedláčkoví 
  Dvorníky 19.00 + Mária Krajčovičová / 1.výr. 
 

10.9. Št Zem. Sady 18.00 + starí rodičia Pavol a Magdaléna Táčovskí, Alexander a Paulína Cigánoví 
  Dvorníky 19.00 + manžel Milan Gubáň 
 
11.9. Pia Bojničky 18.00 + Mária Slováková a rodičia František a Emília Mečochoví 

Dvorníky 19.00  + Jozef Šrámek, rodičia Viktor a Paulína Kaducoví a sestra Paulínka 
 

12.9. So Dvorníky 7.00 za zdravie a Božiu pomoc / č.203 
 

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 

 

Oznamy 
 

V pondelok o 9.30 hod. bude v Rišňovciach rekolekčná sv. omša kňazov Hlohoveckého dekanátu. 
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 201 po č.d. 225, v Dvorníkoch od  
201 po č.d. 250, 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. V Dvorníkoch 
prosíme o príspevok na kvety aj ostatných, nakoľko budeme robiť výzdobu k hodovej slávnosti. Upratovanie 
kostola a okolia v Dvorníkoch bude v stredu dopoludnia od 8.00 hod. Prosíme mužov i ženy aby prišli 
pomôcť. V nedeľu 13.9. budeme sláviť vo farskom kostole v Dvorníkoch slávnosť titulu kostola Povýšenia Svätého 
Kríža. Pri tejto príležitosti je možné získať úplné odpustky za týchto podmienok: nábožná návšteva farského 
kostola, modlitba Otče náš a Vyznanie viery, sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie 
trvalej záľuby k akémukoľvek hriechu.  

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. 
       Rodina z Dvorníkov darovala na stavbu fary 50 eur. V nedeľu 13.9. bude 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, ktoré by uvítali našu 
ústretovosť. 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.), 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. 


