
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období / rok C / - 2. október 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
4.10. Ut spom. Sv. Františka Assiského 
7.10. Pia spom. Ružencovej Panny Márie 
9.10. Ne Dvadsiata ôsma nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
2.10. Ne Dvorníky 7.30 + Mária Koborová 

Bojničky 8.45 + rodičia a súrodenci Gažoví 
Šalgočka 9.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel František Vaško / 1.výr. 
 

3.10. Po Dvorníky 7.00 na úmysel / č.193 
  Bojničky 17.00 + rodičia Zongoroví a Benčíkoví a brat Peter 
   
4.10. Ut Dvorníky 18.00 + manžel Stanislav Závodský a svokor 
 
5.10. Str Šalgočka 17.00 + kmotrovci Táčovskí 
 
6.10. Št Zem. Sady 17.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo 

   u  p. Vaškovej  
Dvorníky 17.30 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Kohýlovú / č.193 

  
7.10. Pia Bojničky 17.00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre Irmu Kráľovičovú 

k 90. narodeninám 
Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Vladimíra Bojňanského 
 

8.10. So Dvorníky 7.00 + rodičia Štefan a Anna Bučkoví 
Bojničky 17.00 na poďakovanie za 5 rokov Diecézneho centra mládeže 

 
9.10. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za živých a zomrelých členov ružencového spoločenstva / č.68 
Šalgočka 9.00 rodičia Hubinoví a Majkoví 
Dvorníky 10.15 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Podkopčanovú / č.416 
Zem. Sady 10.30 za živých a zomrelých dobrodincov kostola 

 
Oznamy 
 
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. 
 

Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Šalgo čka v stredu o 15.30* hod.;    Zem. Sady vo štvrtok o 15.30* hod.; 
Bojni čky  v pondelok o 16.00 a v piatok o 15.30* hod.;     Dvorníky  vo štvrtok o 16.30 a v piatok o 16.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
Pri príležitosti 5. výročia otvorenia Diecézneho centra mládeže bude v sobotu 8.10. v kostole v Bojničkách sv.omša 
o 17.00 hod. s platnosťou na nedeľu a po nej prezentácia. Potom bude prehliadka Centra a občerstvenie. 
 
Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 9.10. o 15.30 hod. v Bojničkách. 
Stretnutie rodi čov birmovancov  bude v nedeľu 9.10. o 17.30 hod. v kostole v Dvorníkoch . 
 
V Zemianskych Sadoch bude v nedeľu 9.10. slávnosť titulu kostola Ružencovej Panny Márie a hodová ofera. 
V ostatných kostoloch našej farnosti bude v nedeľu 9.10. po sv. omšiach zbierka na stavbu fary. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch zabezpečili kvetinovú výzdobu kostola veriaci bývajúci od čísla 
domu 401 po č.d. 450 a v Bojničkách od čísla domu 151 po č.d. 175. 
. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!  


