
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období / rok C / - 11. september 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
12.9. Po ľ.spom. Najsvätejšieho mena Panny Márie 
13.9. Ut spom. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 
14.9. Str sviatok Povýšenia svätého Kríža 
15.9. Št slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 
16.9. Pia spom. Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
18.9. Ne Dvadsiata piata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
11.9. Ne Dvorníky 7.30 za dobrodincov farnosti 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dekanovú 
Šalgočka 9.00 + Emil a Žofia Košťányoví 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Teofil a Mária Rybaničoví, otec Michal, manželia Slamkoví 
          a starí rodičia 
 

12.9. Po Bojničky 8.00 za uzdravenie a Božiu pomoc pri operácii 
Dvorníky 18.00 + rodičia Ščasní, synovia Jozef a Alexander 
 

13.9. Ut Dvorníky 18.00 + rodičia Adámikoví, synovia Milan a Jozef  
 
14.9. Str Šalgočka 17.00 + rodina Mesárošová a Huterová 
  Dvorníky 18.00 za Božie požehnanie 
 
15.9. Št Dvorníky 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Martu 

Bojničky 8.45 na poďakovanie manželov Ondrejičkových za 60 rokov prijatia sviatosti  
manželstva / č.39 

Zem. Sady 9.00 + rodičia Valentoví, Jakuboví, švagriná Helena, teta Anna a ostatná rodina 
   
16.9. Pia Dvorníky 7.00 na úmysel / vl.  

 
17.9. So Bojničky 8.00 + Mária Baráková, rod. Hrušková 

Dvorníky 18.00 + Ladislav Jošt 
 
18.9. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + rodičia Pavol a Irena Vyhlídaloví a starí rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 za zdravie a Božiu pomoc 
Dvorníky 10.15 + rodičia Tomanoví a zať Milan 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Ján a Irena Binkoví, manžel Ladislav a švagor Ján 

 
Oznamy 
 
Po sv.omši si v sakristii môžete zapísať úmysly sv. omší na september a október. 
Stretnutie birmovancov dnes popoludní nebude. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok stretnutie detí od 16.00 do 17.30 hod.  
- vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 
 
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. 
Dospelí, ktorí chcú v nasledujúcom roku prijať sviatosť krstu, pokánia, Eucharistie alebo birmovania, sa môžu 
zapísať v sakristii. Treba napísať svoje meno, adresu a tel. číslo. Čas prípravy bude oznámený neskôr. Podľa 
cirkevného práva môže byť krstným alebo birmovným rodičom ten, kto už prijal sviatosť birmovania. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 251 po č.d. 300. 
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prácou alebo peniazmi prispeli k tomu, aby sme mohli sláviť dnešnú hodovú 
slávnosť v čistom a vyzdobenom kostole a jeho okolí. 
 
Dve rodiny z Dvorníkov darovali na stavbu fary 100 a 50 eur. Zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 18. septembra. 
Dnes po sv.omši je hodová farská ofera. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


