
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tridsiata nedeľa v cezročnom období / rok B / - 25. október 2015 
 

Liturgický kalendár 
 
28.10. Str sviatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
1.1. Ne Tridsiata prvá nedeľa v období „Cez rok“ - Slávnosť Všetkých svätých 
 
Úmysly sv. omší 
 
25.10. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za živých a zomrelých odberateľov Hlasov z misií 
 Šalgočka 9.00 + matka Mária Zaťková a celá zosnulá rodina 

Dvorníky 10.15 za Božie požehnanie k životnému jubileu / č.213 
Zem. Sady 10.30 + manžel Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Polačekoví 

 
26.10. Po - - - 
 
27.10. Ut Dvorníky 18.00 + Jozef a Agneša Šipkovskí, brat Pavol a starí rodičia z oboch strán 
 
28.10. Str Zem. Sady 17.00 + rodičia Štefan a Mária Buzmoví, sestry Mária a Katarína, 

    manžel Emanuel a starí rodičia 
  Dvorníky 18.00 + Štefan a Etela Martinkovičoví 
 
29.10. Št Šalgočka 17.00 + manžel Jozef, rodičia Bubákoví a celá zosnulá rodina 

Dvorníky 17.30 + manžel Miroslav a svokrovci / č.79 
    
30.10. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Lenghartoví, brat Vladimír a bratranec František 

Dvorníky 18.00 + manžel Štefan Kollár a syn Štefan 
 
31.10. So Bojničky 8.00 na poďakovanie za úrodu 

Dvorníky 18.00 + starí rodičia Vavrečkoví, Brisudoví a ostatní zosnulí z rodiny 
 
1.1. Ne Dvorníky 7.30 + Jozef a Paulína Kalužoví a svokor František 

Bojničky 8.45 + Jozef a Terézia Čičoví, sestra Felícia a ostatná zosnulá rodina 
 Šalgočka 9.00 + rodičia Sobotovičoví, Psotoví a starí rodičia 

Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manželia František, Alexander, rodičia Dovičovičoví, brat Jozef 

      a svokrovci z oboch strán 
Oznamy 
 
ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P.Jantauscha a PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA bl. Laury 
pozývajú na deň otvorených dverí dňa 26.10.2015 od 8:00 do 14:00 h. v priestoroch na Kalinčiakovej 24 v Trnave. 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 hod. na stretnutí farského spoločenstva: 

- pokračovanie témy: Formácia osobnosti podľa teológie sv. Jána Pavla II. 
- od 20.00 do 20.30 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou. 

 
Veriaci môže získať úplné odpustky v prospech zosnulých osobitne v dňoch od 1. do 8. novembra. 
Podmienky sú podrobne vypísané na nástenke. 
Kvôli možnosti získavania odpustkov budeme okrem prvopiatkového týždňa spovedať aj tento týždeň: 
Zem. Sady v stredu o 15.30* hod.;           Šalgočka vo štvrtok o 15.30* hod.;  
Bojničky 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 až na prvý piatok 6.11. dopoludnia od 8.00 hod. 
 
Spoločenstvo Betel pozýva na HC.Chvály do Kultúrneho domu v Hlohovci v sobotu 31.10. o 18.00 hod. 
Birmovanci môžu získať za účasť na tejto akcii kredity, ktoré im na záver stretnutia do indexu zapíše animátorka 
Mária Hudcovičová (bude mať červenú bundu). Informácie sú aj na FB (Facebook-u) a na www.betel.sk. 

 

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. 501 po č.d. 550. 
 
Manželia Vaškoví zo Zemianskych Sadov zaplatili ochranné mreže na okná kostola v Zem. Sadoch. 
Dve rodiny z Dvorníkov darovali na kostol po 50 €. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


