
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období / rok C / - 30. október 2016 

 
Liturgický kalendár 
1.11. Ut slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok 
2.11. Str Spomienka na všetkých verných zosnulých 
4.11. Pia spom. Sv. Karola Boromejského, biskupa 
6.11. Ne Tridsiata druhá nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
30.10. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu / č.213 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za 45 rokov spoločného života manželov Pavelkových 
Šalgočka 9.00 + starí rodičia Rojíčkoví, Stranovskí, Alfréd, teta Otília a Jozefína 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Polačekoví 
 

31.10. Po Bojničky 17.00 + Jozef Vyhlídal a rodičia  
  Dvorníky 18.00 za Božie požehnanie pre rodinu / vl. 
 
1.11. Ut Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + Jozef a Terézia Čičoví, starí rodičia a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 + manžel František a celá + rodina 
Dvorníky 10.15 + rodičia Martinkovičoví a syn Jaroslav 
Zem. Sady 10.30 + manžel František, Alexander, rodičia Dovičovičoví, brat Jozef a  

   svokrovci 
2.11. Str Šalgočka 16.30 za všetkých zosnulých 

Zem.Sady 17.00 + manžel Emil Račkovič, rodičia z oboch strán a ostatná rodina 
Bojničky 18.00 za všetkých zosnulých 
Dvorníky 18.00 za všetkých zosnulých  

 
3.11. Št Bojničky 17.00 + rodičia Beníkoví a Vičanoví 

Dvorníky 17.30 + Jozef a Katarína Králikoví a syn Jozef 
  
4.11. Pia Bojničky 17.00 + Zlatica a Stanislav Kotúčkoví, syn Vladimír a rodičia Kotúčkoví 

Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Milana Tótha 
 

5.11. So Bojničky 7.00 za tých, čo sa modlili októbrovú pobožnosť 
Dvorníky 18.00 + rodičia Jozef a Cecília Kamendyoví a starí rodičia z oboch strán 

 
6.11. Ne Dvorníky 7.30 + Anna Durilová 

Bojničky 8.45 + rodičia Moravcoví, Bahelkoví a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 + rodičia Helena a Milan Balejkoví a Jozef Dlhoš 
Posádka 10.30 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel Štefan Valla, rodičia, brat Pavol a svokrovci  

Oznamy 
 
Sv.omše v pondelok večer budú s platnosťou na slávnosť Všetkých svätých. 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí 
- vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou 
 
Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne: 1.11. v Zemianskych Sadoch o 14.00 hod., v Bojničkách a 
v Dvorníkoch o 15.00 hod.,  a 2.11. v Šalgočke o 16.00 hod. 
Podmienky na získanie odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8.11. sú na nástenke pri kostole. 
Spovedanie v kostole:  Bojni čky v pondelok o 15.30* hod.       Dvorníky  v pondelok o 16.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať na prvý piatok dopoludnia od 8.00 hod. 

 
Podávanie sv.prijímania v kostoloch: 
3.11. Št Zem.Sady 16.15 h. Šalgočka 16.30 h. 
4.11. Pia Zem.Sady 16.15 h. Šalgočka 16.30 h. 
 
Hodová slávnos ť na Posádke bude v nede ľu 6.11. o 10.30 hod. 
Zbierka na misie bola: Bojničky 128,65 €     Dvorníky  370,45 €      Šalgočka  103,90 €     Zemianske Sady 142 € 
Rodiny birmovancov darovali na stavbu fary 150 eur. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k dôstojnému priebehu slávnosti birmovania. 



Odpustky v prospech zosnulých 
 
 

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 

(2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu 

Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné 
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 

  

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 
- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 

- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 

- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva 

Otcu) 

 

Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj k všednému. 

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) až 

do polnoci určeného dňa (2.11.). 

 

* * * 

 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí 
za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam 

v očistci a to raz denne od 1. do 8. novembra. 

 

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 

- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 

- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 

- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva 

Otcu) 

 

Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj k všednému. 

 

Ak chýba táto dispozícia, alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, 

možno získať iba čiastočné odpustky.  
 


