
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období – slávnosť Krista Kráľa / rok A / - 26. november 2017 

 
Liturgický kalendár 
  
30.11. Št sviatok Sv. Ondreja, apoštola 
3.12. Ne Prvá adventná nedeľa / rok B / 
 
Úmysly sv. omší  
 
26.11. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dlhú 
Šalgočka 9.00 + Fridolín a Cecília Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia 
Dvorníky 10.15 + rodičia Urbanoví, ich rodičia a súrodenci 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, ich rodičia z oboch strán,  
             brat Fridolín a synovec Daniel 

27.11. Po Bojničky 16.30 + rodičia Svrbickí a súrodenci 
Dvorníky 18.00 + rodičia Tessényioví, starí rodičia, brat a synovec 

 
28.11. Ut Šalgočka 17.00 + rodičia, brat Peter a celá rodina 
 
29.11. Str Dvorníky 7.00 + rodičia Guzoňoví a starí rodičia z oboch strán 
  Bojničky 18.00 + Jozef Moravec a rodičia Moravcoví 
 
30.11. Št Zem.Sady 17.00 + svokrovci Gabriel a Anna Chrápekoví, švagriné, švagrovia a manžel  

Jozef 
  Dvorníky 17.30 + Ondrej a Mária Čeklovskí, deti a rodina 
 
1.12. Pia Bojničky 17.00 + rodičia Bojňanskí a Gacíkoví a starí rodičia 
  Dvorníky 18.00  ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Evy Farkašovej 
 
2.12. So Bojničky 8.00 + manžel, rodičia Dlhošoví a manželia Činčuroví 

Dvorníky 18.00 + Ján Krupa a rodičia z oboch strán 
 
3.12. Ne Dvorníky 7.30 + Vojtech Sedlák, Ernest Ludva a Karol Chvála 

Bojničky 8.45 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dlhošovú / č.69 
Šalgočka 9.00 + manžel Dušan, rodičia a brat 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Michal a Mária Bolečkoví a starí rodičia z oboch strán 

 
Oznamy 
 
Veriaci, ktorý sa na slávnos ť Krista Krá ľa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského 
pokolenia, môže získať úplné odpustky  za obvyklých podmienok: sviatosť zmierenia, sv.prijímanie a modlitba na 
úmysel Sv.Otca. 
 
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 stretnutie farského spoločenstva a od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou. 
 
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch: 
Bojni čky  v pondelok o 15.30 hod. a v piatok o 15.30* hod. Šalgo čka v utorok o 15.30* hod.;  
Zem. Sady  vo štvrtok o 15.30* hod.;   Dvorníky  vo štvrtok o 16.30 hod. a v piatok o 16.30* hod. 

*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej. 
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod. 
 
V sobotu večer začína Adventné obdobie. Počas neho sa oltáre kvetmi nezdobia a nespieva sa Glória. Odporúča 
sa nezúčastňovať sa na hlučných zábavách a dobre sa duchovne pripraviť na slávenie Vianoc. 
 
Na Prvú adventnú nede ľu si na sv.omšu môžete priniesť adventné vence na požehnanie . Treba ich pred 
začiatokom sv.omše priniesť pred oltár. 
V nedeľu 3.12. o 17.00 hod. bude v kostole v Bojničkách Adventný koncert skupiny Kysucký prameň z Oščadnice.  
 
Na prvú adventnú nedeľu po sv.omši bude jesenná zbierka na charitu. 
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby! 


