Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky
Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období / rok A / - 22. október 2017
Liturgický kalendár
28.10. So
29.10. Ne

sviatok Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Tridsiata nedeľa v období „Cez rok“

Úmysly sv. omší
22.10. Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

za zdravie a Božiu pomoc do ďalších rokov manželstva / č.579
za živých a zomrelých odberateľov Hlasov z misií
+ manžel Jozef Mihálik
za farníkov
+ manžel a otec Milan Kotúček, rodičia Michal a Helena Polačekoví

23.10. Po

Bojničky

17.00

+ Pavol Barčík / 1.výr.

24.10. Ut

Dvorníky

18.00

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vargovú / č.213

25.10. Str

Dvorníky

7.00

+ Ján a Mária Šipkovskí a dcéra Kleta

26.10. Št

Zem. Sady
Dvorníky

17.00
17.30

+ Štefan a Mária Buzmoví, súrodenci, starí rodičia a manžel Emanuel
+ rodičia Jozef a Agneša Šipkovskí, brat Pavol a starí rod. z oboch strán

27.10. Pia

Šalgočka

17.00

Dvorníky

18.00

na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného
jubilea (80 rokov)
+ Jozef a Helena Uhričoví

28.10. So

Bojničky
Dvorníky

8.00
18.00

na poďakovanie za 50 rokov manželstva manželov Malovcových / č.347
+ rehoľný brat Ján, sestry Bazilisa, Narcisa a ich rodičia

29.10. Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

+ František a Alžbeta Šandoroví
+ Anton Vavro, manželka Helena, rodičia Vavroví a Kukučkoví
+ matka Anna Mošathová
za farníkov
+ manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav a zať Ján

Oznamy
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.
Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity príde predstaviť jej činnosť a ponúknuť spoluprácu vo farnosti: v pondelok
do Bojničiek, v utorok do Dvorníkov, vo štvrtok do Zem. Sadov a v piatok do Šalgočky. Prosíme vás, aby ste v tieto
dni po sv.omši zostali chvíľu v kostole.
Spovedanie v nasledujúcom týždni (nakoľko o týždeň v stredu je 1.11.):
Zem. Sady vo štvrtok o 15.30* hod.;
Šalgočka v piatok o 15.30* hod.;
*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej.
Arcibiskupské gymnázium a Pedagogická a sociálna akadémia v Trnave pozývajú žiakov a rodičov na Deň
otvorených dverí v stredu 25. októbra od 8.00 do 14.00 hod. Na nástenke pred kostolom nájdete ďalšie informácie.
V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3. hodine letného času posunieme hodiny na 2. hodinu
stredoeurópskeho času.
Zbierka na faru bola: Bojničky 228 € Dvorníky 388 €
Šalgočka 115,30 € Zemianske Sady 128,70 €
Rodina zo Šalgočky a rodina zo Zem. Sadov darovali na faru po 50 eur.
Dnes po sv. omši je zbierka na misie. Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!

Úplné odpustky v jubilejnom roku fatimských zjavení
Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení obdaroval
úplnými odpustkami – od 27. 11. 2016 do 26. 11. 2017 – 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. deň 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. deň 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.

