
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Druhá adventná nedeľa / rok C / - 6. december 2015 
 

Liturgický kalendár 
 
7.12. Po spom. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 
8.12. Ut slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie – prikázaný sviatok 
13.12. Ne Tretia adventná nedeľa / rok C / 
 

Úmysly sv. omší 
 

6.12. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + Vladimír Lenghart / 1. výr. 

 Šalgočka 9.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Košťányovú 
Dvorníky 10.15 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Vargovú / č.d. 213 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Vít a Uršuľa Šidlíkoví, sestry Helena, Mária a švagrovia 

 
7.12. Po Bojničky 17.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kupkovú / č.d. 376 
  Dvorníky 18.00 + otec Štefan Dlhý a starí rodičia z oboch strán 
 
8.12. Ut Šalgočka 17.00 za zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti 

Zem. Sady 18.15 za zdravie a Božiu ochranu pre ružencové spoločenstvo u p. Binkovej 
  Bojničky 18.30 + rodičia Moravcoví, Herteloví a celá zomrelá rodina 

Dvorníky 19.30 za farníkov 
 

9.12. Str Dvorníky 7.00 + Mária Bokorová, rodičia, starí a krstní rodičia a ostatná rodina 
  Bojničky 17.00 + rodičia Kupkoví, manžel, matka a celá rodina 
 
10.12. Št Dvorníky 18.00 + starí a prastarí rodičia Drskoví 
 
11.12. Pia Bojničky 17.00 + Miroslav Toráč 

Dvorníky 18.00 + Jozef Klokner a Jozef Držka 
 

12.12. So Bojničky 8.00 za tých, čo boli na púti v Turzovke 
Dvorníky 18.00 + rodičia a starí rodičia z oboch strán a brat Jozef / č.d. 203 

 
13.12. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za zdravie a Bož. pomoc pre rodinu Dlhošovú a Emíliu Činčurovú / č.d. 69 
Dvorníky 10.15 na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu / JG 

Zem. Sady 10.30 + dcéra Jarmila Crhlíková, manžel Jozef a krstný syn Milan 
Šalgočka 17.00 + manželka Božena Krajná 
 

Oznamy 
 
Stretnutie birmovancov je dnes o 15.30 hod. v Bojničkách. 
Obec Bojničky pozýva v nedeľu 6.12. na Adventné popoludnie, v rámci ktorého bude od 16.30 do 18.00 hod. 
v kostole sv. Alžbety Vianočný koncert. 

Prvoprijímajúce deti dostanú v utorok po sv.omši nové kartičky na zapisovanie sv.omší. 
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 nebude. 

 

Zimné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je 
príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete. 
 
Predvianočné spovedanie v kostoloch: 
Nedeľa 13.12.:    Bojničky a Šalgočka 14.30-16.30 hod.    Sobota 19.12.: Dvorníky 9.15-11.45 hod. 
Chorých, ktorých nespovedáme na prvé piatky, môžete na predvianočnú spoveď zapísať v sakristii do 20.12. 
Budeme ich spovedať v ich domácnostiach v utorok 22.12. dopoludnia. 
 

Ak chcete finančne pomôcť rodine z Bojničiek, ktorej vyhorel rodinný dom, môžete prispieť osobne do urny, ktorá 
je umiestnená na obecnom úrade v Bojničkách, alebo na číslo účtu: 
Číslo účtu: 3600706051/0200 – VÚB, a.s.    IBAN: SK89 0200 0000 0036 0070 6051  
NÁZOV ÚČTU:  Ing. Jaroslav Gubáň 

V tomto mesiaci zbierka na stavbu fary nebude. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


