
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tridsiata nedeľa v cezročnom období / rok A / - 29. október 2017 

 
Liturgický kalendár 
1.11. Str slávnosť Všetkých svätých – prikázaný sviatok 
2.11. Št Spomienka na všetkých verných zosnulých 
4.11. So spom. Sv. Karola Boromejského, biskupa  
5.11. Ne Tridsiata prvá nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší  
30.10. Po Bojničky 17.00 + Mária, súrodenci, svokrovci, rodičia a starí rodičia z oboch strán / vl. 
  Dvorníky 18.00 + rehoľné sestry Kasiana, Gaudioza, Václava a ich rodičia 
 
31.10. Ut Bojničky 16.16 za požehnanie povolaní do zasväteného a manželského života / vl.  

Dvorníky 18.00 + Alžbeta Görčová 
 
1.11. Str Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / vl. 
Šalgočka 9.00 + rodičia Sobotovičoví, Psotoví a švagor Milan 
Dvorníky 10.15 + rodičia Jozef a Pavlína a svokor František / č.133 
Zem. Sady 10.30 za zdravie a Božiu pomoc rodiny 

 
2.11. Št Bojničky 17.00 za všetkých zosnulých 

Šalgočka 17.00 za všetkých zosnulých 
Zem.Sady 17.00 za duše v očistci 
Dvorníky 18.00 za všetkých zosnulých 

 
3.11. Pia Zem.Sady 7.30 

Bojničky 17.00 + Stanislav, Zlatica, Vladimír a rodičia Kotúčkoví 
  Dvorníky 18.00 ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Milana Tótha 
 
4.11. So Bojničky 8.00 + Jozef Vyhlídal a rodičia 

Dvorníky 18.00 + Karol a Anna Kamendyoví 
 
5.11. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / vl. 
Šalgočka 9.00 + otec Karol a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 + bratia Dušan, Ján a Emil / č.133 
Zem. Sady 10.30 + manžel Štefan Valla, rodičia, brat Pavol a svokrovci 

Oznamy 
 
Srdečne pozývame všetkých na Párty so svätými do DCM Archa v Bojničkách v utorok 31.10. od 16.00 do 20.00 
hod. Vstup pre deti a mládež len v maskách svätých. 
Program: sv.omša o 16:16 hod. v kostole, zábavné hry, spev, ukazovačky, nebeský piknik, workshopy... Prosíme 
rodičov, aby pomohli deťom pripraviť si kostým podľa obrázkov svätých. Deti môžu priniesť svoje obľúbené 
koláčiky na „nebeský piknik“. Po skončení stretnutia animátori zavedú mladšie deti domov. 
 
V utorok večer budú sv. omše už s platnosťou na slávnosť všetkých svätých.  
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 

Stretnutie farského spoločenstva nebude. 
Pobožnosť za duše v očistci bude na cintoríne: 1.11. v Bojničkách a v Dvorníkoch o 15.00 hod. 

2.11. v Zem. Sadoch o 16.00 hod. a v Šalgočke o 16.30 hod. 
 
Podmienky na získanie odpustkov pre duše zosnulých od 1. do 8.11. sú na nástenke pri kostole. 
Spovedanie v nasledujúcom týždni: *Počas spovedania v piatok bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Bojni čky  v pondelok a v piatok o 15.30* hod.;   Dvorníky  v pondelok, utorok a v piatok o 17.00* hod.; 

Chorých po domoch budeme spovedať na prvý piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
Podávanie sv.prijímania v kostoloch: 
3.11. Pia   Šalgočka 16.30 h.  4.11. So   Zem.Sady 8.00 h. Šalgočka 8.30 h. 

Hodová slávnos ť na Posádke bude v nede ľu 12.11. o 10.30 hod.  
V nasledujúcom týždni prosíme, aby kvetinovú výzdobu kostola v Dvorníkoch urobili veriaci bývajúci od č.d. 601 po 
č.d. 650 a v Bojničkách od č.d. 226 po č.d. 250. 
Zbierka na misie bola: Bojničky 167,90 €     Dvorníky  279,10 €      Šalgočka  71,70 €     Zemianske Sady 89,30 € 
Rodina z Dvorníkov darovala na faru 100 eur. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 



Odpustky v prospech zosnulých 
 
 

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 

(2.11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu 

Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné 
odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. 

  

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 
- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 

- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 

- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva 

Otcu) 

 

Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj k všednému. 

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1.11.) až 

do polnoci určeného dňa (2.11.). 

 

* * * 

 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí 
za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam 

v očistci a to raz denne od 1. do 8. novembra. 

 

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 

- sv. spoveď (krátko predtým alebo potom) 

- sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 

- modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva 

Otcu) 

 

Treba tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť ku hriechu, aj k všednému. 

 

Ak chýba táto dispozícia, alebo ak sa nesplnia tri uvedené podmienky, 

možno získať iba čiastočné odpustky. 
 
 
 
 
 
 



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.  
 


