
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období / rok B / - 22. november 2015 - slávnosť Krista Kráľa 
 

Liturgický kalendár 
 
24.11. Ut spom. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 

25.11. Str ľ.spom. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice  
29.11. Ne Prvá adventná nedeľa / rok C / 
 
Úmysly sv. omší 
 

22.11. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Urbanoví a starí rodičia z oboch strán 
Bojničky 8.45 + Jozef Mikulinec, Jozef a Mária Dolnákoví a Lenka 

 Šalgočka 9.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc k 80. narodeninám 

Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel Štefan Valla, rodičia, brat Pavol a svokrovci 

 
23.11. Po Zem. Sady 13.00 + Jarmila Slamková / pohrebná 
  Dvorníky 18.00 + rodičia Šuranoví, sestra Mária a strýko Jozef 
 
24.11. Ut Dvorníky 7.00 + manžel František Števík 

Bojničky 17.00 + rodičia Barákoví a starí rodičia z oboch strán 
 
25.11. Str Šalgočka 17.00 za zdravie a Božiu pomoc 
 
26.11. Št Zem. Sady 17.00 + rodičia z oboch strán, sestry, brat, švagrovia a ostatná rodina 
 
27.11. Pia Dvorníky 18.00 + rodičia František a Matilda Adámikoví a syn Jozef 

 
28.11. So Dvorníky 18.00 + manžel Milan Adámik 
 
29.11. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia František a Magdaléna Pavelkoví a sestra Emília Kadlecová 
 Šalgočka 9.00 + Fridolín a Cecília Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia 

Dvorníky 10.15 + sestra Mária, Jozefína, brat Michal a švagor Štefan 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, manžel František a starí rodičia 
 

Oznamy 

 
Veriaci, ktorý sa na slávnosť Krista Kráľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského 
pokolenia, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok: sviatosť zmierenia, sv.prijímanie a modlitba na 
úmysel Sv.Otca. 
 

Stretnutie birmovancov bude dnes (22.11.) o 15.30 hod. v Centre mládeže v Bojničkách. 
Pozývame všetky deti do Centra mládeže v Bojničkách na stretnutie s animátormi v utorok od 16.00 do 17.30 hod. 
 

V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou Oltárnou. 
Stretnutie farského spoločenstva vo štvrtok nebude. 
 

V nedeľu 29.11. bude v Bojničkách o 8.45 a v Dvorníkoch o 10.15 slúžiť sv.omšu jezuitský páter Adrián 
Čontofalský, správca Univerzitného pastoračného centra v Trnave. 
Na Prvú adventnú nedeľu si na sv.omšu môžete priniesť adventné vence na požehnanie. Treba ich pred 
začiatokom sv.omše priniesť pred oltár. 
 
V tomto týždni bude kvetinová výzdoba kostola len do piatku, pretože v sobotu večer začína Adventné obdobie 
a počas neho sa oltáre kvetmi nezdobia. 
 
Dve darkyne z Bojničiek darovali na stavbu fary 50 a 100 eur. 
Na budúcu nedeľu 29.11. po sv. omšiach bude zbierka na charitu. Dnes je zbierka na stavbu fary. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 

Kedže náš pán kaplán Ondrej Chrvala je poverený okrem pastorácie mládeže v Trnavskej arcidiecéze aj úlohou 
tajomníka Rady KBS pre mládež a univerzity, je do našej farnosti od 1.12.2015 ustanovený ako rektor kostola 
v Bojničkách Dp. ThLic. Juraj Schindler. Prosíme naďalej o vaše modlitby za nás kňazov, aby sme čo najlepšie 
zvládali svoje poslanie. Ďakujeme!  


