
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Jedenásta nedeľa v cezročnom období / rok A / - 18. jún 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
21.6. Str spom. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 
23.6. Pia slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
24.6. So slávnosť Narodenia Sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy 
25.6. Ne Dvanásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
18.6. Ne Dvorníky 7.30 + rodičia Anton a Alžbeta Galovičoví 

Bojničky 8.45 + rodičia Michal a Mária Mikulincoví a súrodenci 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea  
                              80. narodenín p. Pavlíny Šárikovej 
 

19.6. Po Dvorníky 15.15 + Mária Opltová / pohrebná 
 
20.6. Ut Bojničky 18.00 + manžel Viktor, syn Vladimír, zať Ján, rodičia Škodoví a Brinčíkoví 

Dvorníky 19.00 + Peter Rakovický 
 
21.6. Str Šalgočka 18.00 + rodičia Jozef a Angela Košťányoví a starí rodičia 

Dvorníky 19.00 + rodičia Pavol a Mária Vargoví, starí rodičia z oboch strán a svokor Emil 
 
22.6. Št Zem. Sady 17.00 + starí rodičia Peter a Anna Drápaloví a ostatná rodina 

Dvorníky 17.30 + Jozef Klokner / 4.výr. 
 

23.6. Pia Bojničky 17.30 + rodičia Michal a Jolana Pavelkoví, Jozef a Mária Dolnákoví 
  Dvorníky 19.00 + rodičia František a Eva Blahutiakoví 
 
24.6. So Bojničky 8.00 + Štefan, Ján a rodičia Svrbickí, sestra Mária a manžel Jozef Babulic 

Dvorníky 19.00 + rodičia Jozef a Mária Kozákoví a starí rodičia z oboch strán 
 

25.6. Ne Dvorníky 7.30 + Štefan a Margita Čejtejoví 
Bojničky 8.45 + Štefan Prosman, rodičia z oboch strán a matka Veronika 
Šalgočka 9.00 + manžel Ondrej Belička, rodičia z oboch strán a celá + rodina 
Dvorníky - Kult.dom - záhrada 10.30 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Fridolín Slamka, rodičia Crhlíkoví, Slamkoví  a  sestra  

Mária 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a poklona pred 
Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod. 
 
Stretnutie detí v Bojničkách a v Dvorníkoch v tomto týždni nebude . 
 
V deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky každý 
veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanej na túto slávnosť. Obvyklé 
podmienky sú: sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vyhýbanie sa každej 
prítulnosti ku hriechu. 
 
Pri príležitosti Dní obce bude v Dvorníkoch v nedeľu 25.6. sv.omša o 10.30 hod. v záhrade pri Kultúrnom dome. 
 
Dnes po sv.omši je zbierka na fasádu fary. 
V nedeľu 25.6. po sv.omši bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (tzv. Halier Sv. Petra). Prosíme, aby ste 
sa cítili slobodne a na uvedené zbierky prispeli iba podľa vašich možností. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
 
 
 
 
  



 
Úplné odpustky v jubilejnom roku fatimských zjavení  

 
Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívani u osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdarov al 
úplnými odpustkami – od 27. 11. 2016 do 26. 11. 201 7 – všetkých veriacich:  
 
1. Ktorí si vykonajú púť do Fatimy , s úctou sa zúčastnia niektorej slávností či modlitby ku cti Panny Márie, 
pomodlia sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú. 
 
2. Ktorí si zbožne uctia sochu Panny Márie Fatimskej , ktorá je slávnostne vystavená k verejnej úcte v 
ktoromkoľvek chráme, oratóriu alebo inom vhodnom mieste, vo výročných dňoch zjavení (vždy 13. de ň 
mesiaca – od mája až do októbra ) a kto sa s úctou zúčastní niektorej slávnosti či modlitby ku cti Panny 
Márie , pomodlí sa Otče náš, vyznanie viery (Verím v Boha…) a bude vzývať Pannu Máriu Fatimskú. 
 
3. Ktorí vzhľadom na svoj vek, chorobu alebo z iného vážneho dôvodu, nemôžu cestovať, robia pokánie zo 
všetkých svojich hriechov s predsavzatím splniť, keď im to bude možné, tri podmienky (svätá spoveď, sväté 
prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred malou soškou Panny Márie Fatimskej, vo výročitých dňoch 
zjavení (vždy 13. de ň mesiaca – od mája až do októbra ), sa duchovne spoja s oslavami jubilea , pričom s 
dôverou odovzdajú svoje modlitby a bolesti alebo obety svojho života skrze Pannu Máriu milosrdnému Bohu.  


