
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Štrnásta nedeľa v cezročnom období / rok A / - 9. júl 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
11.7. Ut sviatok Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 
15.7. So spom. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi  
16.7. Ne Pätnásta nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
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 
 

10.7. Po Bojničky 18.00 + Cyril Hrotka a rodičia z oboch strán 
Dvorníky 19.00 + svokor Stanislav Závodský a manžel Stanislav 

 
11.7. Ut Bojničky 18.00 + rodina Maixnerová, Krupová a všetci zomrelí 
 
12.7. Str Šalgočka 18.00 + rodičia Krajní, Sobotovičoví a brat Alfréd 

  
13.7. Št Zem. Sady 18.00 + rodičia Vinkleroví, Tkáčoví a ostatná rodina 

Dvorníky 19.00 za duše v očistci / vl. 
 

14.7. Pia Bojničky 18.00 + manžel Emil Závodský,  rodičia Plesníkoví a Závodskí 
  Dvorníky 19.00 + Jozef a Bernardína Kyseloví a prarodičia z oboch strán 
 
15.7. So Bojničky 8.00  na poďakovanie a za Božiu pomoc pre celú rodinu / č.68 

Dvorníky 19.00 + rodičia Ján a Jolana Šuranoví a otec Štefan Dlhý 
 

16.7. Ne Dvorníky 7.30 + Mária Muráriková 
Bojničky 8.45 + rodičia Vít a Matilda Lörincoví 
Šalgočka 9.00 + manžel Anton, rodičia z oboch strán a celá rodina 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + syn Radovan Vaško, rodičia a ostatná rodina 

 
Oznamy 
 
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. 
 
Na budúci týždeň je škapuliarska púť v Topoľčiankach. Podrobný program je na nástenke. 
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby v Dvorníkoch kvetinovú výzdobu kostola urobili veriaci bývajúci od č.d. 101 po 
č.d. 150 a v Bojničkách od č.d. 1 po č.d. 25. 
V nedeľu 16.7. po sv.omši bude zbierka na fasádu fary. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach pozýva všetkých na 
331. škapuliarsku púť, v dňoch 12. – 16. júla 2017. 

 
 

Program: 
 
 

Streda 12. júla: 
18:00 – svätá omša – celebruje vdp. Ivan Šulík, riaditeľ SSV 

 
Štvrtok 13. júla: 

18:00 – svätá omša – celebruje vdp. Mons. František Kapusňák, SF 
 

Piatok 14. júla: 
18:00 – svätá omša – celebruje vdp. Mons. Ján Pristač; kazateľ P. Elias Vella, OFM Conv. 

 
Sobota 15. júla: 

Od 15:00 – sviatosť zmierenia 
15:00 – svätá omša za nové kňazské a rehoľné povolania 

16:30 – krížová cesta pre maďarských pútnikov 
17:30 – prijatie do Škapuliara ( Pri kríži pod lipou ) 

 
18:00 – krížová cesta pre slovenských pútnikov 

18:00 – v kostole svätá omša pre maďarských pútnikov - celebruje vdp. Ladislav Hlédik, farár Plášťovce 
19:00 – prijatie do Škapuliara ( Pri kríži pod lipou ) 

 
20:00 – koncelebrovaná svätá omša na Kalvárii  – hl. celebrant Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup  

Po sv.omši sviečková procesia do zámku, litánie, slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna zámku; 
nasleduje mládežnícky program na Kalvárii  

 
24:00 – svätá omša pre mládež na Kalvárii – celebrujú rodáci z Topoľčianok 

 
Nedeľa 16. júla: 

5:30 – svätá omša pre pútnikov v kaplnke zámku 
7:00 – svätá omša pre slovenských pútnikov v kostole 

8:30 – svätá omša pre maďarských pútnikov v kostole – celebruje P. František Karol Pati, OPraem, farár Dubník 
9:30 – prijatie do Škapuliara ( Pri kríži pod lipou ) 

 
10:30 – koncelebrovaná svätá omša na Kalvárii: hl. celebrant Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup 

 
Obrad zverenia dievčat Panne Márii karmelskej na Kalvárii 

 
16:00 – hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii v kostole 

 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Pešia púť mládeže do Topoľčianok 15. – 16. Júla 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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.  


