
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období / rok C / - 28. august 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
29.8. Po spom. Mučenícka smrť Sv. Jána Krstiteľa 
30.8. Ut sviatok Výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Jána Krstiteľa v Trnave 
3.9. So spom. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  
4.9. Ne Dvadsiata tretia nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
28.8. Ne Dvorníky 7.30 + rodina Polášová, otec Ján, matka Ľudmila, syn Viliam a dcéra Jarmila 

Bojničky 8.45 + manžel Pavol Paulík / 2.výr. 
Šalgočka 9.00 + rodičia Emil a Margita Farkašoví a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Vít a Uršuľa Šidlíkoví, sestry Mária, Helena a švagrovia 
 

29.8. Po Dvorníky 19.00 za Božie požehnanie pre naše Centrum mládeže, pre deti, mládež,  
     manželov, učiteľov a kňazov našej farnosti  

 
30.8. Ut Dvorníky 19.00 za zdravie a Božiu pomoc pre manžela / č.552 
 
31.8. Str Šalgočka 18.00 + Ľudmila Martinková, jej dcéra a celá + rodina 

Dvorníky 19.00 na poďakovanie za dožitých 40 rokov 
 
1.9. Št Zem. Sady 17.00 + Július Scherhaufer, synovci Peter a Ľubomír a švagriná Božena  

Dvorníky 19.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc / č.442 
   
2.9. Pia Bojničky 18.00 + manžel Jozef Dekan a starí rodičia 

Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Márie Ščasnej 
 

3.9. So Bojničky 8.00 + rodičia Jozef a Mária Dolnákoví a starí rodičia z oboch strán 
Dvorníky 19.00 + rodičia Farkašoví a manžel František 

 
4.9. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + sestra Mária Svrbická a celá zosnulá rodina 
Šalgočka 9.00 + rodičia Jozef a Angela Košťányoví a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 + zať Peter / č.240 
Zem. Sady 10.30 + rodičia František a Helena Kráľovičoví, Štefan a Mária Tomaníkoví 
          a starí rodičia 

 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok poklona pred Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod.  
 

Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Šalgočka v stredu o 16.30* hod.; Zem. Sady vo štvrtok o 15.30* hod.; 
Bojničky v piatok o 16.30* hod.;     Dvorníky vo štvrtok o 18.00 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. 

 
Pre birmovancov je posledná možnosť ísť na sv.spoveď v rámci prípravy na birmovku. Povzbudzujeme 
hlavne tých, čo už neboli dlhší čas, aby si to nenechávali pred birmovkou! 
 
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. 
 
V kostole v Bojničkách bude v nedeľu 4.9. poďakovanie za úrodu. Výzdobu je možné pozrieť si v nedeľu po 
sv.omši a popoludní od 15.00 do 18.00 hod. 
V nedeľu 4.9. budeme počas svätých omší prosiť o Božie požehnanie do nového školského roka. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 201 po č.d. 250. 


