
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Trinásta nedeľa v cezročnom období / rok A / - 2. júl 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
3.7. Po sviatok Sv. Tomáša, apoštola 
5.7. Str slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 
9.7. Ne Štrnásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
 

3.7. Po Bojničky 18.00 + manžel Pavol Kyseľ 
Dvorníky 19.00 na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc / č.447 

 
4.7. Ut Dvorníky 19.00 na úmysel ordinára / vl. 
 
5.7. Str Bojničky – záhrada KD 10.00 za živých i zomrelých dobrodincov kostola 

Šalgočka 18.00 + rodičia Jozef a Anna Krajčovičoví a starí rodičia 
  

6.7. Št Zem. Sady 18.00 + vdp. kanonik Michal Boleček, brat Vincent a rodičia Štefan a Mária 
Dvorníky 19.00 + manžel a rodičia z oboch strán 
 

7.7. Pia Bojničky 18.00 + rodičia Pokorní a manželia Mečároví 
  Dvorníky 19.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Boženy Popelkovej 
 
8 .7. So Bojničky 8.00 + Štefan Cícer 

Zem. Sady 16.00 sobáš bez sv.omše / Bíreš - Králiková 
Dvorníky 19.00 + Stanislav Kudlík / 1.výr. 
 

9.7. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 
Bojničky 8.45 + manžel Ľudovít Timoracký 
Šalgočka 9.00 + manžel Vít a Emília Bosí a ich rodičia 
Dvorníky 10.15 za zdravie a Božiu pomoc / č.403 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ladislav Donáth, syn Luboš a ostatná rodina 

 
Oznamy 
 
V utorok večer bude v Dvorníkoch sv.omša zo slávnosti svätých Cyrila a Metoda. 
 
V stredu 5. júla bude v Nitre na Svätoplukovom námestí celonárodná púť, počas ktorej biskupi Slovenska obnovia 
zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. O 10.00 hod. 
bude sv. omša, ktorú bude vysielať Slovenská televízia v priamom prenose. Biskupi Slovenska nás pozývajú 
zúčastniť sa na púti osobne alebo aspoň duchovne a pripojiť sa aj k spoločnej modlitbe zasvätenia, ktorá je 
uverejnená v Katolíckych novinách z 2. júla tohto roku. 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok poklona pred Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod. 
Počas prázdnin nebude stretnutie detí ani stretnutie farského spoločenstva. 
 
Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Bojni čky  v pondelok o 17.00 hod. a v piatok o 16.30* hod. Šalgo čka v stredu o 16.30* hod.;  
Zem. Sady  vo štvrtok o 16.30* hod.;   Dvorníky  vo štvrtok o 18.00 hod. a v piatok o 17.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca bola: 

Bojničky 141 €   Dvorníky 316 €   Šalgočka 59,60 €   Zem. Sady 80,40 € 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch kvetinovú výzdobu kostola urobili veriaci bývajúci od č.d. 51 po 
č.d. 100 a v Bojničkách od č.d. 425 po č.d. 450. 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.  


