
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období / rok C / - 18. september 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
20.9. Ut spom. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 
21.9. Str sviatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 
23.9. Pia spom. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza 
25.9. Ne Dvadsiata šiesta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
 

19.9. Po Dvorníky 7.00 za zosnulých príbuzných a známych / vl. 
  Bojničky 17.00 + Emília a Michal Briškoví a starí rodičia Hruškoví 
 
20.9. Ut Dvorníky 18.00 + Gabriel a Margita Harvaníkoví a dcéra Anna 
 
21.9. Str Šalgočka 17.00 + rodina Nemečková 

Dvorníky 18.00 na poďakovanie Pánu Bohu za 67 rokov života / č.153 
 
22.9. Št Zem. Sady 17.00 + Zuzana Heřmanská, Mária a Katarína Buzmové 

Dvorníky 17.30 za zdravie a Božie požehnanie / č.216 
  
23.9. Pia Bojničky 17.00 + rodina Dlhošová, Fridrich, Helena, Anna, Štefan a Kvetoslava 

Dvorníky 18.00 + Jozef a Mária Klokneroví a syn Jozef  
 

24.9. So Bojničky 8.00 + otec Miroslav Toráč 
Dvorníky 18.00 za Božiu pomoc a ochranu pre dcéru / č.153 

 
25.9. Ne Dvorníky 7.30 + dcéra Eva, rodičia Ľudovít a Terézia, ich súrodenci a starí rodičia  

z oboch strán / č.263 
Bojničky 8.45 + Mária Ondrejičková, starí rodičia z oboch strán a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 + rodičia Sobotovičoví a Psotoví 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Marcel a Karolína Krajní a starí rodičia 

 
Oznamy 
 
Po sv.omši si v sakristii môžete zapísať úmysly sv. omší. 
Stretnutie birmovancov bude v Bojničkách v nedeľu 25.9. o 15.30 hod. 
 
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 do konca septembra 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 301 po č.d. 350. 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Bojničkách zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 101 po č.d. 125. 
 
Dnes po sv.omši je zbierka na stavbu fary. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


