
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období / rok A / - 3. september 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
7.9. Št spom. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov 
8.9. Pia sviatok Narodenia Panny Márie 
10.9. Ne Dvadsiata tretia nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
3.9. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov  

Bojničky 8.45 + Mária Ondrejičková, starí rodičia z oboch strán a ostatná rodina  
Šalgočka 9.00 + rodičia Milan a Helena Balejkoví 
Dvorníky 10.15 + rodičia Adámikoví a Vaškoví / č.359 
Zem. Sady 10.30 + rodičia František a Helena Kráľovičoví, Štefan a Mária Tomaníkoví  

a starí rodičia 
4.9. Po Dvorníky 19.00 + Anna Kamendyová 
 
5.9. Ut Dvorníky 7.00 za zosnulých z rodiny / vl. 
 
6.9. Str - - - - - - - - 
 
7.9. Št Bojničky 19.00 + Jozefína Nagyová, manžel Pavol a syn Pavol 
 
8.9. Pia Šalgočka 18.00 + manžel Vojtech a starí rodičia z oboch strán 

Dvorníky 19.00 + rehoľná sestra Mária Barbora  
 
9.9. So Zem. Sady 8.00 + dcéra Alena Krtková rodená Antalová a manžel Emanuel 

Dvorníky 15.00 za ženícha a nevestu / Uhrin - Durilová  
 
10.9. Ne Dvorníky 7.30 + manžel Michal a synovia 

Bojničky 8.45 na poďakovanie za úrodu 
Šalgočka 9.00 + rodina Hubinová a Majková 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Teofil a Mária Rybaničoví, otec Michal a starí rodičia 

 
Oznamy 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok poklona pred Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod. 
 
Prvý štvrtok v mesiaci je dňom modlitieb za duchovné povolania. 
 
Tohtoročné hodové slávnosti v našej farnosti budú nasledovne: 
Dvorníky 17.9.     Zemianske Sady 8.10.     Šalgočka 15.10.     Posádka 12.11.     Bojničky 19.11. 
 
V sobotu o 15.00 hod. bude v Dvorníkoch sv.omša s platnosťou na nedeľu. 
 
V kostole v Bojničkách bude v nedeľu 10.9. pri príležitosti poďakovania za úrodu výzdoba z ovocia e zeleniny. Kto 
má záujem na ňu prispieť plodmi zo svojej záhrady, môže ich do piatku priniesť na obecný úrad alebo do sakristie. 
 
V nasledujúcom týždni bude kvetinovú výzdobu kostola v Dvorníkoch robiť rodina snúbencov. 
 
Z pohrebu pani Čeklovskej darovala rodina 100 eur na kostol. Rodina z Bojničiek darovala na fasádu fary 100 eur a 
rodina z Dvorníkov 50 eur. 
V nedeľu 10.9. po sv.omši bude zbierka na faru. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 
 
 
 
 
 
 
 



Výročná pú ť Marianka 08.09. - 10.09.2017 
Miesto konania: Bratislava, Marianka 

 
PIATOK 8. SEPTEMBRA 2017: 
19:00 svätá omša pre mládež v bazilike. Vdp. Marek Budaj 
20:00 adorácia so spevmi 
 
SOBOTA 9. SEPTEMBRA 2017: 
10:00 liturgia sv. Jána Zlatoústeho. 
13:00 sv.omša v mimoriadnom rímskom obrade. Hlavný cellebrant abbé Jozef Hutta, Francúzsko 
15:00 ruženec pri lurdskej jaskyni. 
15:30 Sv. omša pri lurdskej jaskyni. Hlavný celebrant P. Chryzostom Kryštof, OP 
18:00 vešpery v bazilike. 
18:45 krížová cesta. 
20:00 litánie pri lurdskej jaskyni a sviečkový sprievod do baziliky. 
21:00 svätá omša v bazilike celebruje Ľudovít Pokojný, farár zo Záhorskej Bystrice. 
22:00 mariánska katechéza 
23:00 svätá omša v bazilike. Mons. Félix Mikula, farár zo Stupavy. 

 
NEDEĽA 10. SEPTEMBRA 2017: 
 
00:00 adorácia pred Oltárnou Sviatosťou 
7:15 ranné chvály v bazilike a požehnanie Oltárnou Sviatosťou 
8:00 svätá omša v bazilike 
11:00 PONTIFIKÁLNA SVÄTÁ OMŠA PRI LURDSKEJ MONS. STANISLAV ZVOLENSKÝ, ARCIBISKUP 
14:00 ruženec v bazilike. 
14:30 loretánske litánie. 
15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie devocionálií. 
17:00 svätá omša v poľskom jazyku. Michał Krisztofovicz, CCG, generálny predstavený 

 
 
 
 

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. 
 
K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, 
sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca. 
 
 


