
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období / rok C / - 20. november 2016 - slávnosť Krista Kráľa 

 
Liturgický kalendár 
 
21.11. Po spom. Obetovanie Panny Márie 
22.11. Ut spom. Sv. Cecílie, panny a mučenice 
24.11. Št spom. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
25.11. Pia ľ.spom. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice  
27.11. Ne Prvá adventná nedeľa / rok A / 
 
Úmysly sv. omší 
 
20.11. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Urbanoví a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 8.45 + Jaroslav Ondrejička / 4.výr. 
Šalgočka 9.00 + rodičia Margita a Ľudovít Košťányoví 
Dvorníky 10.15 za farníkov  
Zem. Sady 10.30 + rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, brat Fridolín a ostatná rodina 
 

21.11. Po Bojničky 7.30 za Božiu pomoc a uzdravenie pre Štefana / vl. 
 
22.11. Ut Šalgočka 16.30 + Ján a Hedviga Košťányoví a celá + rodina 
 
23.11. Str Šalgočka 16.30 za zdravie a Božiu pomoc 

Dvorníky 18.00 + Helena a Jozef Uhričoví 
 
24.11. Št Zem. Sady 17.00 + otec Viliam Sokol, bratia Viliam a Štefan, sestra Zuzana 

Dvorníky 17.30 + manžel František / č.315 
  
25.11. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Pavol a Emília Barákoví a rodina 

Dvorníky 18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a Františka / č.534 
 

26.11. So Bojničky 7.30 + Pavel Barčík 
Dvorníky 19.00 na poďakovanie za 60 rokov života / č.203 

 
27.11. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana Šestáka k životnému jubileu 
Šalgočka 9.00 + Fridolín a Cecília Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 + brat František Motešický / 20.výr. 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Michal a Mária Bolečkoví, starí rodičia z oboch strán 

 
Oznamy 
 
Veriaci, ktorý sa na slávnos ť Krista Krá ľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského 
pokolenia, môže získať úplné odpustky  za obvyklých podmienok: sviatosť zmierenia, sv.prijímanie a modlitba na 
úmysel Sv.Otca. 
 
Autobus na Trnavskú novénu pôjde v pondelok 21. nov embra o 15.30 hod. od kostola z Dvorníkov cez 
Bojni čky a Hlohovec. Poplatok na osobu je 4 eurá a platí sa v autobuse. 
Pútnici zo Zemianskych Sadov a Šalgočky môžu prísť do Dvorníkov autobusovým spojom o 15.20 hod. 
Sv.omše z Trnavskej novény vysiela televízia od 13. do 21. novembra o 18.00 hod. 
 
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 
 
V sobotu večer začína Adventné obdobie a počas neho sa oltáre kvetmi nezdobia. 
Na Prvú adventnú nede ľu si na sv.omšu môžete priniesť adventné vence na požehnanie . Treba ich pred 
začiatokom sv.omše priniesť pred oltár. 
 
Prosíme deti, aby nechodili na požehnanie počas sv.prijímania, ale až po sv.omši. Výnimkou sú malé deti v 
sprievode dospelých, ktorí idú na sv.prijímanie. 
 
Na prvú adventnú nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Dnes po sv.omši je v Bojničkách zbierka na stavbu fary. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
  


