
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období / rok B / - 4. október 2015 
 

Liturgický kalendár 
 

7.10. Str spom. Ružencovej Panny Márie 
11.10. Ne Dvadsiata ôsma nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 

 
5.10. Po Dvorníky 7.00 na poďakovanie Pánu Bohu za celú rodinu / č.153 

Bojničky 17.00 + Pavol a Mária Bojňanskí a rodičia z oboch strán 
 
6.10. Ut Dvorníky 18.00 + manžel Pavol Magula, rodičia, svokrovci, súrodenci, švagriná, švagor 

    a starí rodičia 
 
7.10. Str Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo 

    u p. Vaškovej 
  Bojničky 18.00 + manžel Peter Mikulinec a rodičia z oboch strán 

Dvorníky 18.00 za zdravie pre rodinu Podkopčanovú 
 
8.10. Št Šalgočka 17.00 + brat Milan 

Dvorníky 17.30 + rodičia Kadlecoví a Mesárošoví 
    
9.10. Pia Bojničky 17.00 + Mária Svrbická a bratia, manžel Jozef Babulic a rodičia z oboch strán 

Dvorníky 18.00 + manžel Emil Šiška / 20.výr. 
 

10.10. So Bojničky 8.00 + Emília a Michal Briškoví a starí rodičia Hruškoví  
Dvorníky 18.00 + starí rodičia Tóthoví a Matuškovičoví a ich deti 

 
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. 
 

Oznamy 
 

V pondelok o 9.30 hod. bude v Trakoviciach rekolekčná sv.omša kňazov Hlohoveckého dekanátu. 
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 začínať novú sériu tém 
o formácii osobnosti podľa sv. Jána Pavla II. 

 

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 v sobotu 10. októbra o 10.00 hod. 
v kostole v Dvorníkoch, kde bude stretnutie pre birmovancov a ich rodičov. 

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. 
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 Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci 
od č.d. 351 po č.d. 400 a v Bojničkách od č.d. 301 po č.d. 325. 

 

Hodová slávnosť titulu kostola v Šalgočke bude 18.10., na Posádke 8.11. a v Bojničkách 15.11. 
Zbierka na stavbu fary bola:   Bojničky 265,18 €      Dvorníky 567,12 €     Šalgočka 132,30 €     Zem.Sady 131,40 €. 
Októbrová zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 11.10. po sv.omšiach. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


