
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období / rok B / - 11. október 2015 
 

Liturgický kalendár 
 
15.10. Št spom. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
17.10. So spom. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
18.10. Ne Dvadsiata deviata nedeľa v období „Cez rok“ 
 

Úmysly sv. omší 
 
11.10. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Stanislav Dlhý / 1.výr. 
 Šalgočka 9.00 + manžel, syn, zať a celá zosnulá rodina 

Dvorníky 10.15 + manželka Mária Koborová 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Jozef a Emília Táčovskí / 10.výr. 

 
12.10. Po Bojničky 17.00 + Ján Nikodém, rodičia z oboch strán, synovec Vladimír a celá rodina 
  Dvorníky 18.00 za Božie požehnanie pre rodinu Brisudovú / č.634 
 
13.10. Ut Dvorníky 18.00 + rodičia Kadlecoví a Mesárošoví 
 
14.10. Str Dvorníky 18.00 + Štefan a Mária Seewaldoví, syn Jozef, rodičia, krstní a starí rodičia 

z oboch strán 
 

15.10. Št Šalgočka 17.00 + rodičia Emília a Rudolf Košťányoví, starí rodičia a babka Terezka 
Dvorníky 17.30 + zosnulí z rodiny z oboch strán / č.153 

    
16.10. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Brinčíkoví, Hrotkoví, traja bratia a celá rodina 

Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo 
 u p. Drápalovej 

17.10. So - - - 
 
18.10. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia a bratia Dlhí a sestra 
 Zem. Sady 9.00 + rodičia Marcel a Karolína Krajní 

Dvorníky 10.15 + sestra Mária a švagrovia / č.47 
Šalgočka 10.30 za dobrodincov kostola 
 

Oznamy 

 
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. Na farskom spoločenstve budeme pokračovať v preberaní 
Svätého písma. 

 
Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 18.10. o 15.15 hod. Miesto stretnutia bude upresnené v oznamoch 18.10. 
Prosíme birmovancov, aby si na sv.omše v nedele a v prikázané sviatky nosili indexy na zápis účasti na 
sv.omšiach. 
Deti, ktoré chcú ísť na budúci rok na prvé sväté prijímanie, majú v sakristii lístky, na ktoré im značíme účasť na 
svätých omšiach každú nedeľu a v prikázané sviatky. 
 
Veriaci môže získať úplné odpustky ak sa v kostole, v kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v 
nábožnom združení pomodlí aspoň päť desiatkov posvätného ruženca. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie 
o tajomstvách ruženca. 
 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Bojničkách zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci 
od č.d. 326 po č.d. 350 a v Dvorníkoch od č.d. 401 po č.d. 450. 
 

Hodová slávnosť titulu kostola v Šalgočke bude 18.10., na Posádke 8.11. a v Bojničkách 15.11. 
 
Na stavbu fary darovalo ružencové spoločenstvo u p. Drápalovej zo Zem. Sadov 50 eur. 
Dnes po sv.omši je zbierka na stavbu fary. Ďakujeme všetkým, ktorí boli v uplynulých týždňoch pracovať na fare. 
Zbierka na misie bude v nedeľu 18.10. po sv.omšiach (v Šalgočke 25.10.). 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  
 


