
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období / rok C / - 16. október 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
17.10. Po spom. Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 
18.10. Ut sviatok Sv. Lukáša, evanjelistu 
23.10. Ne Tridsiata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
16.10. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kupkovú / č.376 
Zem. Sady 9.00 + rodičia Jozef a Emília Táčovskí 
Dvorníky 10.15 + manžel a svokrovci / č.79  
Šalgočka 10.30 za dobrodincov kostola 
 

17.10. Po Dvorníky 18.00 + Emil Bohovič 
 
18.10. Ut Bojničky 17.00 + rodičia Kotúčkoví a brat Vladimír 
 
19.10. Str Šalgočka 17.00 + manžel Jozef, rodičia z oboch strán a sestra 
 
20.10. Št Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo 

u  p. Drápalovej 
Dvorníky 17.30 na poďakovanie a za Božiu pomoc pre rodinu / č.164 

  
21.10. Pia Bojničky 17.00 + manžel Peter Mikulinec a rodičia z oboch strán 

Dvorníky 18.00 + strýko Emil a teta Pavlína / č.433  
 

22.10. So Bojničky 8.00 + rodičia Dlhí, bratia a sestra 
  Dvorníky 16.00 za ženícha a nevestu / Zachar - Kreheľová 
 
23.10. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za živých i zomrelých odberateľov Hlasov z misií 
Šalgočka 9.00 + manžel Jozef Mihálik / 1.výr. 
Dvorníky 10.15 + manžel Karol a brat Jozef / č.433  
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav, zať Ján 
 

Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách budeme vo štvrtok o 18.30 hod. na stretnutí farského spoločenstva preberať 
Sv.písmo. V tomto týždni stretnutie detí nebude. 
 
Sobášna sv.omša v sobotu večer v Dvorníkoch o 16.00 hod. bude s platnosťou na nedeľu. 
 
Skúšanie birmovancov bude v sobotu 22.10. od 10.00 do 12.00 hod. v Kultúrnom dome v Dvorníkoch. 
Nácvik birmovancov  bude v nedeľu 23.10 od 15.30 do 16.30 hod. v kostole v Dvorníkoch . 
 
Stretnutie manželských párov s o. Jurajom Schindlerom bude v nedeľu 23.10. o 17.00 hod. v Centre mládeže 
v Bojničkách. 
 
V nedeľu 23.10. po sv. omšiach bude zbierka na misie. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
 
 
 
 
 
 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 451 po č.d. 500 a v Bojničkách od čísla domu 176 po č.d. 200. 
 


