
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období / rok C / - 9. október 2016 

 
Liturgický kalendár 
 
15.10. So spom. Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi 
16.10. Ne Dvadsiata deviata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
 

10.10. Po Bojničky 17.00 + rodičia Gacíkoví a Bojňanskí 
  Dvorníky 18.00 + rodičia Štefan a Anna Bučkoví 
 
11.10. Ut Dvorníky 18.00 + manžel Ján, rodičia z oboch strán a ostatná rodina / č.20 
 
12.10. Str Zem. Sady 17.00 za ružencové spoločenstvo u p. Košťálovej 
  Dvorníky 18.00 + rodičia a súrodenci Podkopčanoví a Jakubíkoví 
 
13.10. Št Zem. Sady 17.00 + Mária Lukáčová, starí rodičia a ostatná rodina 

Dvorníky 17.30 + Jozef a Agneša Šipkovskí, brat Pavol a starí rodičia z oboch strán 
  
14.10. Pia Bojničky 17.00 + manžel Miloš Izakovič a rodičia z oboch strán 

 
15.10. So Šalgočka 17.00 + rodičia Štefan a Štefánia Kosmáloví a babka Terezka 
  Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / č.20 
 
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 

 
Oznamy 
 
Stretnutie birmovancov bude dnes (9.10.) o 15.30 hod. v Bojničkách. 
Stretnutie rodi čov birmovancov  bude dnes (9.10.) o 17.30 hod. v kostole v Dvorníkoch . 
 
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. 
 
V pondelok o 9.30 hod. bude v Hlohovci v kostole Ducha Svätého (tzv. Špitálik) rekolekčná sv.omša kňazov 
Hlohoveckého dekanátu. 
 
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. 
 
Sv.omše v sobotu večer budú s platnosťou na nedeľu. 
V Šalgočke bude v nedeľu 16.10. o 10.30 hod. slávnosť titulu kostola Sv. Terézie Avilskej a hodová ofera. 
 
Dnes po sv. omši je zbierka na stavbu fary. Ďakujeme mužom, ktorí boli na brigáde pri kostole v Bojničkách. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


