
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období / rok A / - 19. november 2017 

 
Liturgický kalendár 
  
21.11. Ut spom. Obetovanie Panny Márie 
22.11. Str spom. Sv. Cecílie, panny a mučenice 
24.11. Pia spom. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 
25.11. So ľ.spom. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 
26.11. Ne Tridsiata štvrtá nedeľa v období „Cez rok“ – slávnosť Krista Kráľa 
 
Úmysly sv. omší  
 
19.11. Ne Dvorníky 7.30 na poďakovanie za 50 rokov spoločne prežitých v manželstve / č.270 

Zem. Sady 9.00 + syn Ľuboš Donáth, manžel Ladislav, rodičia a ostatná rodina 
Šalgočka 9.00 + starí rodičia Dominik, Anna a Bernardína Kollároví 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Bojničky 10.30 za dobrodincov kostola 

 
20.11. Po Bojničky 17.00 + rodičia Gažoví a súrodenci 

Dvorníky 17.00 + Mária, Ernest, Johana, František a Evženia 
 
21.11. Ut Dvorníky 14.00 + Jozef Adámik / pohrebná 

TRNAVSKÁ NOVÉNA 18.00  
 
22.11. Str Šalgočka 17.00 + kmotra Emília 
  Dvorníky 18.00 + rodičia z oboch strán, predkovia, duše v očistci, nenarodené  

   a nepokrstené deti a duše, na ktoré si nikto nespomína / č.312 
 
23.11. Št Zem.Sady 17.00 za živých a zosnulých ruženčiarov a ruženčiarky u p. Krajnej 
  Dvorníky 17.30 + Emília a Justín Perďochoví a rodičia z oboch strán 
 
24.11. Pia Bojničky 17.00 + Pavol a Emília Barákoví a starí rodičia z oboch strán 
  Dvorníky 18.00  za duše v očistci / vl. 
 
25.11. So Bojničky 8.00 + manžel Peter Mikulinec, rodičia z oboch strán a ostatná rodina 

Dvorníky 18.00 + Mária, súrodenci, svokrovci, rodičia a starí rodičia z oboch strán / vl. 
 
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 
Oznamy 
 
V Centre novej evanjelizácie v Beckove sa pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska organizujú stretnutia pre 
rozvedených a znovuzosobášených ľudí. Prvé stretnutie je dnes 19. novembra od 14:00 do 18:00 hod. Bližšie 
informácie a program sú na nástenke. 
 
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. 
 
Autobus na záver Trnavskej novény pôjde v utorok 21 .11. o 15.30 hod. zo Zem. Sadov  od hornej zastávky 
cez Šalgočku, Dvorníky, Bojničky a Hlohovec. Poplatok na osobu je 4 eurá a platí sa v autobuse. 
Sv. omše z Trnavskej novény vysiela Rádio Lumen a TV LUX od 13. do 21. novembra o 18.00 hod. 
 
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 nedeľu 26. novembra končí jubilejný rok fatimských zjavení. 
 
Zbierka na faru bola: Bojničky 234,40 €       Dvorníky 522,10 €       Šalgočka 98,10 €       Zem.Sady 145,40 € 
Rodina z Bojničiek darovala na faru 50 eur. Dnes po sv.omši v Bojničkách je hodová ofera. 
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. 
 
K získaniu úplných odpustkov treba, aby veriaci robili pravé pokánie a splnili obvyklé podmienky: svätá spoveď, 
sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca.  
 

 


