
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Osemnásta nedeľa v cezročnom období / rok C / - 31. júl 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
1.8. Po spom. Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 
4.8. Št spom. Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza 
5.8. Pia ľ.spom. výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme 
6.8 So sviatok Premenenia Pána  
7.8. Ne Devätnásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
30.7. So Šalgočka 17.30 + manžel a otec Ľudovít Sobotovič 

Dvorníky 19.00 za Božie požehnanie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Dvorníkoch 
 
31.7. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + otec Michal Barák / 45.výr. 
Zem. Sady 10.30 + syn Ľubomír Krajný 
 

1.8. Po Dvorníky 19.00 + Ján Krupa, rodičia a starí rodičia z oboch strán  
 
2.8. Ut Dvorníky 19.00 + rodičia Šuranoví, sestra Mária a strýko Jozef 
 
3.8. Str Šalgočka 18.00 + manžel Milan Mikula a rodičia z oboch strán 
  Dvorníky 19.00 + manžel Milan Gubáň, rodičia a príbuzní 
 
4.8. Št Zem. Sady 17.00 + František a Mária Srňanskí, manžel Štefan, svat Bohuš a ostatná rodina 
  Dvorníky 19.00 + krstní rodičia Ján a Mária Jurigoví a sestra Viera 
 
5.8. Pia Bojničky 18.00 + Peter a Cecília Mečároví a celá rodina / č.167 

Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Vlasty Martinkovičovej  
 

6.8. So Bojničky 8.00 + Vladimír Kadlec 
  Dvorníky 16.00 sobáš bez sv.omše / Bogár – Šubertová 

Dvorníky 19.00 + manžel Pavol Magula, rodičia a svokrovci 
 
7.8. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / č.167 
Šalgočka 9.00 + manžel Marián, otec, bratia a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 na poďakovanie za detský letný tábor 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Crhlíkoví, Súkeníkoví, manžel Vojtech a ostatná rodina 
 

Oznamy 
 
Počas prázdnin v Centre mládeže v Bojničkách stretnutie detí ani stretnutie farského spoločenstva nebude. 
Bude iba štvrtková poklona pred Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod.  
 
V utorok 2.8. možno získať vo všetkých bazilikách minor, vo farských, katedrálnych a františkánskych kostoloch 
úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená 
s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv.spoveď, 
sv.prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). 
 
Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Bojni čky  v piatok o 16.30* hod.  Šalgo čka v stredu o 16.30* hod.  
Zem. Sady  vo štvrtok o 15.30* hod.  Dvorníky  vo štvrtok o 18.00 hod. a v piatok o 17.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 1 po č.d. 50 a v Bojničkách od čísla domu 1 po č.d. 25.  
Pred týždňom boli v Dvorníkoch prebrúsené a nalakované kľačadlá v laviciach. Prosíme, aby ste si na ne 
nevykladali nohy, ak to nie je nutné. V uplynulom týždni bola vymaľovaná sakristia. Ďakujeme ochotným mužom a 
ženám, ktorí sa o to pričinili. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


