
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období / rok B / - 1. november 2015 – Slávnosť Všetkých svätých 
 
Liturgický kalendár 
 
2.11. Po Spomienka na všetkých verných zosnulých 
3.11. Str spom. Sv. Karola Borromea, biskupa 
8.11. Ne Tridsiata druhá nedeľa v období „Cez rok“ 
 

Úmysly sv. omší 
 

1.11. 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 

2.11. Po Šalgočka 16.30 za všetkých zosnulých 
Bojničky 17.00 za všetkých zosnulých 
Zem.Sady 17.30 + manžel František Vaško 
Dvorníky 18.30 na úmysel Svätého Otca  

 

3.11. Ut Šalgočka 15.00 pohreb bez sv.omše (+ Miloš Hilka) 
Dvorníky 18.00 + rodina Jozefa Králika a syn Jozef 

 
4.11. Str Šalgočka 17.00 + rodičia Viliam a Hedviga Stranovskí a ich syn Milan 
  Dvorníky 18.00 + brat Peter, rodičia a starí rodičia z oboch strán / č.79 
 
5.11. Št Zem. Sady 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre brata Michala, švagrinú Martu 

         a synovca Romana 
Dvorníky 17.30 + rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví a starí rodičia z oboch strán 

    
6.11. Pia Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Milana Tótha 
 

7.11. So Dvorníky 18.00 + bratia Dušan, Ján a Emil / č.133 
 

8.11. Ne Dvorníky 7.30 + bratia Emil, Marián a švagor František 

Bojničky 8.45 + Zlatica Kotúčková, manžel Stanislav, syn Vladimír a rodičia Kotúčkoví 
 Šalgočka 9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Stranovskú 

Posádka 10.30 za farníkov 

Zem. Sady 10.30 + Jozef a Otília Kotúčkoví, Vincent a Františka Vaškoví a brat Fridolín 

 

Oznamy 
 

Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne: dnes (1.11.) v Bojničkách a v Zemianskych Sadoch o 14.00 hod. a 
v Dvorníkoch o 15.00 hod., v pondelok 2.11. v Šalgočke o 16.00 hod. 
Podmienky na získanie odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8.11. sú na nástenke pri kostole. 
Spovedanie v kostole:  Zem. Sady vo štvrtok o 16.30       Dvorníky v stredu o 17.30 a v piatok o 17.00* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať na prvý piatok 6.11. dopoludnia od 8.00 hod. 

 
Podávanie sv.prijímania v kostoloch: 
3.11. Ut Šalgočka 14.30 h. Zem.Sady 15.45 h. Bojničky 16.30 h. 
4.11. Str Bojničky 16.30 h. Zem.Sady 16.45 h. 
5.11. Št Šalgočka 16.00 h. Bojničky 17.45 h.   
6.11. Pia Šalgočka 16.00 h. Zem.Sady 16.15 h. Bojničky 16.30 h. 
7.11. So Šalgočka 16.00 h. Zem.Sady 16.15 h. Bojničky 16.30 h. 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 hod. na stretnutí farského spoločenstva pokračovanie 
v preberaní Svätého písma a od 20.00 do 20.30 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou. 

V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Bojničkách zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci 
od č.d. 351 po č.d. 375 a v Dvorníkoch od č.d. 551 po č.d. 600. 

Hodová slávnosť na Posádke bude v nedeľu 8.11. o 10.30 hod. 
Rodina z Dvorníkov darovala na kostol 50 € a ďalšia rodina z Dvorníkov na stavbu fary 200 €. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



Odpustky v prospech zosnulých 
 
 

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 
(2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu 
Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať 
úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 
  

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 
- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 
- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 
- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva 

Otcu) 
 
Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj k všednému. 
Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) 
až do polnoci určeného dňa (2.11.). 
 

* * * 
 
2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí 
za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba 
dušiam v očistci a to raz denne od 1. do 8. novembra. 

 
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 
- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 
- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 
- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva 

Otcu) 
 
Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj k všednému. 
 
Ak chýba táto dispozícia, alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, 
možno získať iba čiastočné odpustky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOPRAVNÉ  UPOZORNENIE 
 

     Vzhľadom na špecifické podmienky cestnej premávky v jesennom a zimnom období (ranné 
hmly, sychravosť, lokálne námrazy, inverzia a pod.), si tieto vyžadujú od jej účastníkov 
dôsledné dodržiavanie najmä tých pravidiel cestnej premávky, ktoré majú bezprostredný vplyv 
na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vo vzťahu k nemotorovým účastníkom cestnej 
premávky je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov a cyklistov na vozovke, najmä na 
prechode pre chodcov a boli v tomto smere predvídaví. Starší ľudia a deti sú rizikové skupiny 
a často sa správajú nepredvídateľne, preto je na mieste zvýšená opatrnosť najmä v okolí škôl, 
obchodných centier, kostolov a cintorínov, ale aj kultúrnych a reštauračných zariadení. 
     Netreba zabúdať na: 

-  dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi s osobitným 
dôrazom na vybavenie bicyklov,  používanie ochranných prílb cyklistami, 
- používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných 
odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami,  
-  rešpektovanie ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich sa povinností 

vodičov voči  chodcom. 
 

* * * 

 

SVIEČKA  ZA  NENARODENÉ  DETI  2015 
 
Hlavnou myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti 2015, ktorý sa v týchto dňoch už 
trinásty raz rozbieha s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je spojiť Spomienku na 
všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, 
ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, 
vzdelávací a praktický. „V modlitbách chceme pamätať aj na rodičov týchto detí, i na tých, čo 
vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú 
cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru,“ vysvetľuje Marcela Dobešová, 
predsedníčka Fóra života, ktoré projekt organizuje. 
 
Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu v každej jeho fáze – 
od počatia až po prirodzenú smrť. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s 
praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme 
zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich domovov s prosbou o Božie milosrdenstvo pre 
nenarodené deti. 
 

Prispieť je možné aj priamym darom na číslo účtu 5033357295/0900. Verejná zbierka 2015 
v tejto súvislosti už začala 4. septembra 2013 a potrvá do 31. marca 2016. Organizuje ju 
neinvestičný fond Fórum života s povolením Ministerstva vnútra pod registrovým číslom 
000-2015-023533. 
 
Podrobnosti o praktických možnostiach pomoci pri projekte získate od Martina Gazdíka 
na telefónnom čísle 0910 842 457, alebo píšte na adresu: martin@forumzivota.sk. 
 

Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk 
 
 


