
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Devätnásta nedeľa v cezročnom období / rok A / - 13. august 2017 

 
Liturgický kalendár 
 
14.8. Po spom. Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka 
15.8. Ut slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – prikázaný sviatok 
20.8. Ne Dvadsiata nedeľa v období „Cez rok“ 
 
Úmysly sv. omší 
 
13.8. Ne Dvorníky 7.30 za zdravie a Božie požehnanie pre dobrodincov / vl. 

Bojničky 8.45 + rodičia Štefan a Hedviga Mikulincoví 
Šalgočka 9.00 + Ján Šulek a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 10.15 + Marián Štefina 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Miloš Košťál 
 

14.8. Po Zem. Sady 18.30 + rodičia Vít a Uršuľa Šidlíkoví, sestry Mária, Helena a švagrovia 
Dvorníky 19.00  za farníkov 
 

15.8. Ut Šalgočka 17.00 + matka Mária a celá zosnulá rodina 
Dvorníky 19.00 + Helena Slobodová, starí a prastarí rodičia 

  Bojničky 19.30 za zdravie a Božiu pomoc / vl. 
 
16.8. Str Dvorníky 7.00 + rodičia Guzoňoví, brat Jaroslav a starí rodičia z oboch strán 

Bojničky 18.00 + rodina Kotúčková a starí rodičia Miklovičoví a Butašoví 
 

17.8. Št Zem. Sady 18.00 + rodičia Alojz a Etela Kosíkoví, brat Jozef a krstní rodičia Anna a Michal  
Krížekoví 

18.8. Pia Dvorníky 19.00 za Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú 
 
19.8. So Dvorníky 19.00 + sestra Helena Mihinová a rodičia 
 
20.8. Ne Dvorníky 7.30 na poďakovanie za farský tábor 

Bojničky 8.45 + Pavol Dlhoš / 1.výr. 
Šalgočka 9.00 + brat Jozef 
Dvorníky 10.15 za duše v očistci 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Viliam a Karolína Bernáthoví a starí rodičia z oboch strán 

 
Oznamy 
 

Pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Ján Oroscha pripravila Trnavská arcidiecézna charita v 
mestách Trnavskej arcidiecézy podujatie s názvom Týždeň charity od 14. do 18. 8. 2017. V rámci tohto týždňa sa 
budú konať rôzne charitatívne podujatia. Súčasťou pripravovaného týždňa je aj cyklopúť po Trnavskej arcidiecéze. 
Viac informácií nájdete na nástenke. 
V pondelok večer budú sv.omše v Zem. Sadoch a v Dvorníkoch zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. 
V utorok večer po sv.omši v Bojničkách bude lampiónový sprievod ku kaplnke sv. Rócha, kde bude krátka modlitba 
a požehnanie. 
 
V Centre mládeže v Bojničkách bude vo štvrtok poklona pred Eucharistiou od 20.00 do 20.30 hod. 
V nedeľu 20.8. po rannej sv. omši v Dvorníkoch bude prezentácia fotografií a zážitkov z detského farského tábora. 
Tohtoročné hodové slávnosti v našej farnosti budú nasledovne: 
Dvorníky 17.9.     Zemianske Sady 8.10.     Šalgočka 15.10.     Posádka 12.11.     Bojničky 19.11. 
 
Televízia LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej v sobotu 26. augusta.  
V rámci programu sa môžete okrem známych tvárí televízie tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského na tému 
TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, spoločné modlitby, vystúpenie heligonkárky Alexandry Ondrušovej, program 
pre deti s eRko animátormi a Klbkom. Vyvrcholením programu je slávnostná sv. omša s P. Václavom Hypiusom.  
Viac informácii o púti nájdete na stránke www.put.tvlux.sk  
 
V nasledujúcom týždni prosíme, aby kvetinovú výzdobu kostola v Bojničkách urobili veriaci bývajúci od č.d. 126 po 
č.d. 150 a v Dvorníkoch od č.d. 351 po č.d. 400. 
Zbierka na fasádu fary bola: Bojničky 208,60 €     Dvorníky 380,70 €     Šalgočka 113 €     Zem. Sady 252,70 € 
Rodina z Dvorníkov darovala na faru 50 eur. Dnes po sv.omši v Bojničkách je zbierka na opravu organa. 
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.  


