
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvanásta nedeľa v cezročnom období / rok A / - 25. jún 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
28.6. Str spom. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 
29.6. Št slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov – prikázaný sviatok 
2.7. Ne Trinásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
26.6. Po Bojničky 18.00 za obrátenie detí a pokoj v rodine a na poďakovanie za Božiu pomoc / vl. 

Dvorníky 19.00 + otec Kamil, krstný otec Ľubomír a starí rodičia z oboch strán / č.119 
 
27.6. Ut Dvorníky 7.00 + otec Ladislav Puhala a brat Ladislav 
 
28.6. Str Šalgočka 17.00 + bratia  

Dvorníky 19.00 + Peter a Pavol Tessényioví 
 

29.6. Št Bojničky 17.30 + rodičia Barákoví a Sobotovičoví, švagrovia Alojz a Ladislav 
Zem. Sady 18.15 + rodičia Peter a Alžbeta Drápaloví a brat Jaroslav 
Dvorníky 19.00 za farníkov 
 

30.6. Pia Bojničky 18.00 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 
  Dvorníky 19.00 + rodičia Gaššoví a brat Jozef / č.203 
 
1.7. So Bojničky 8.00 za živých i zomrelých spolužiakov / ročník 1940 

Dvorníky 18.00 + Ján a Jozefína Šipkovskí a celá rodina 
 

2.7. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / č.579 
Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc / č.165 
Šalgočka 9.00 + rodičia Rudolf a Emília Košťányoví a sestra Marta  
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 14.30 za živých i zomrelých dobrodincov kostola 

Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude v utorok od 16.00 do 17.30 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov a vo štvrtok 
o 18.30 hod. stretnutie farského spoločenstva a poklona pred Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod. 
 
Stretnutie detí v Dvorníkoch v piatok nebude. V sobotu po sv.omši bude na farskom dvore opekačka. Pozývame 
deti aj ostatných farníkov. Treba si priniesť veci na opekanie. 
V nedeľu bude počas sv.omší poďakovanie za uplynulý školský rok. 
 
Pri príležitosti 17.výročia posviacky kostola bude v Zemianskych Sadoch v nedeľu 2.7. sv.omša o 14.30 hod. a po 
nej kultúrny program na ihrisku pri kostole. 
 
Pri príležitosti 10. výročia od založenia mádežníckeho spoločenstva Bétel sa 2. júla 2017 o 14:00 hod. vo 
františkánskom parku v Hlohovci uskutoční modlitbové stretnutie Bétel konferencia. Súčasťou programu je aj sv. 
omša, modlitby chváľ, scénky a svedectvá. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na letáčikoch vzadu v kostole. 
 
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže pozýva mladých na tábor Nemecký Anem od 30. júla do 5. 
augusta 2017 v obci Dechtice. Pre účastníkov sú prichystané rôzne športové, logické a tvorivé úlohy a hry, ako aj 
netradičná forma výučby nemčiny. Cena tábora je 135 eur + súrodenecká zľava. Prihlásiť sa dá do konca júna cez 
webstránku: www.nemeckyanem.net 
 
Zbierka na fasádu fary bola: Bojničky 221,50 €   Dvorníky 452,10 €   Šalgočka 80,90 €   Zem. Sady 165,50 € 
Dnes po sv.omši je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (tzv. Halier Sv. Petra). 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch kvetinovú výzdobu kostola urobili veriaci bývajúci od č.d. 1 po 
č.d. 50. 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.  


