Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - 15. september 2013
Liturgický kalendár
16.9.
20.9.
21.9.
22.9.

Po
Pia
So
Ne

spom. Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
spom. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
sviatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Dvadsiata piata nedeľa v období „Cez rok“

Úmysly sv. omší
15.9.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

za farníkov
za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Dekanovú
+ rodina Mesárošová a Huterová
na poďakovanie za Božie požehnanie / č.640
na poďakovanie za zdravie a Božiu ochranu ružencového spoločenstva u
p. Vaškovej

16.9.

Po

Dvorníky

18.00

na poďakovanie B.Srdcu Ježišovmu - k životnému jubileu / č.543

17.9.

Ut

Bojničky
Šalgočka

14.00
17.30

+ Magdaléna Slobodová / pohrebná
na úmysel ordinára / SL

18.9.

Str

Bojničky
Dvorníky

17.00
18.00

na poďakovanie za úrodu
+ Ladislav Jošt

19.9.

Št

Bojničky
Dvorníky

17.30
17.30

za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru / Zúd.
+ Peter Rakovický

20.9.

Pia

Zem. Sady
Dvorníky

17.30
18.00

+ manžel Koloman Virág / 10.výr.
+ Ondrej Čeklovský

21.9.

So

Dvorníky
Bojničky

7.00
8.00

+ Marek a Mária Pastorkoví, vnuk Jozef, zať Jozef Kalaš a ostatní zomrelí
+ manžel Michal / č.68

22.9.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

za farníkov
na poďakovanie za 96 rokov života Genovévy Skalickej
+ rodičia Milan a Helena Balejkoví a starí rodičia
+ manžel Augustín Sochor
+ rodičia Vít a Uršuľa Šidlíkoví, sestry Mária, Helena a švagrovia

Oznamy
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú. Birmovanci si v sakristii môžu vziať otázky na skúšku pred birmovkou.
Stretnutie rodičov birmovancov bude v nedeľu 22.9. o 15.00 hod. vo farskom kostole v Dvorníkoch.
Stretnutie birmovancov bude v nedeľu 29.9.
Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich
obsahom je poďakovanie za úrodu. (Tento oznam bol omylom vyhlásený už minulú nedeľu)
Na stretnutí farského spoločenstva vo štvrtok o 18.30 hod. v DCM v Bojničkách bude téma: Ideológia
„gender“ a protirodinné zákony, ktoré sa presadzujú na Slovensku.
Róbert Korec z Paty oznamuje prihláseným na púť do Košíc na Národný pochod za život, že nástup do
autobusu v sobotu 21.9. bude v Dvorníkoch pri kostole o 7.00 hod. (v Zem.Sadoch asi o 7.10 hod.). Stravu si treba
vziať so sebou. Návrat je plánovaný v nedeľu večer. Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 682 184.
Cestovná kancelária AWERTOUR nám potvrdila termín púte do Svätej zeme 11. – 18.3.2014.
Ešte je možné prihlasiť sa. Podrobné informácie sú na nástenke.
Zbierka na stavbu fary bola: Bojničky 260,10 € Dvorníky 566,73 € Šalgočka 163,90 € Zem.Sady 131,27 €
Rodina z Bojničiek darovala na stavbu fary 200 eur, rodina z Dvorníkov darovala 100 eur. Ďakujeme za
všetky vaše milodary a modlitby!
18.9. by sme mali zaplatiť ďalšiu faktúru za stavbu fary vo výške 20.700 eur. Nateraz sme už vyčerpali
všetky úspory. Ekonomická rada Arcibiskupského úradu v Trnave ešte nie je konsolidovaná a zatiaľ nám nemôže
schváliť pôžičku z fondu solidarity, o ktorú sme žiadali. Prosíme naďalej o vašu pomoc, ktorá môže byť aj
formou pôžičky. Finančné dary môžete priamo posielať na účet zriadený na stavbu fary: 292 284 86 64 / 1100.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou ochotnou pomocou prispeli k dôstojnej hodovej slávnosti vo
farskom kostole v Dvorníkoch.

Na Národný pochod za život do Košíc je možné ísť aj autobusom z Hlohovca. Vďaka
sponzorom bude poskytnutá 50% zľava z cestovného

(t. j. 10 eur

tam aj späť) pre

nasledovné kategórie: deti, študenti, nezamestnaní, dôchodcovia a matky v domácnosti.
Odchod bude v nedeľu 22.9. ráno okolo 6.00 hod. a návrat večer. Odporúčame záujemcom,
aby preto na nedeľnú sv.omšu išli už v sobotu večer. Zastávky autobusu v Hlohovci s presnými
časmi nástupu a podrobnejšie pokyny budú vypísané tri dni pred odchodom na dverách kostola.
Bližšie informácie na tel. čísle: 0918 827 072
***
V Diecéznom centre mládeže ARCHA (DCM) v Bojničkách začne 3.10.2013 nový turnus
kurzu o základoch kresťanstva – tzv. ALFA kurz – vhodný pre veriacich i hľadajúcich
záujemcov.
Bude bývať vždy vo štvrtok od 18.00 do 20.00 hod. namiesto doterajšieho stretnutia
farského spoločenstva.
Bližšie informácie na tel.č. DCM 0949 631 463 alebo na www.mladez.abu.sk/centrum/
***
Vincentínska rodina na Slovensku organizuje v poradí už siedmy ročník zbierku Boj proti hladu.
Zbierka je verejná a môže sa vykonávať na celom území SR od 1.4. do 30.9. 2013 na
základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVVS3-2013/006343 zo dňa 20.2.2013.
Vyzbierané finančné prostriedky sú použité k zmierneniu utrpenia hladujúcich a negramotných
ľudí v misijných územiach. Podporovaná je najmä misia na Haiti, kde pôsobí Spoločnosť dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, misia na Hondurase, misie v Rusku, Ukrajine, v
Albánsku a tiež niekoľko projektov, ktoré odporučil pápežský nuncius na Slovensku.
Už tradične hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok počas septembra na
verejných priestranstvách, námestiach, uliciach miest, či pred obchodnými centrami.
Vincentínska rodina sa však najviac spolieha na spoluprácu vo farnostiach. Preto, tak ako po
minulé roky, budú navštevovať jednotlivých správcov farností, kedy sa bližšie dohodnú o čase a
spôsobe predaja vlastnoručne napečených medovníkových srdiečok v blízkosti kostola a
vyhlásenie predaja vo farských oznamoch. Celá akcia je plne podporovaná vedením
Arcibiskupského úradu v Trnave a otec arcibiskup Mons. Ján Orosch jej dáva svoje apoštolské
požehnanie.

FARNOSŤ DVORNÍKY a Cestovná kancelária AWERTOUR
Vás pozýva na púť do

SVÄTEJ ZEME - Eilat
Termín:

11.-18. marec 2014

Svätá Zem, je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho
harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového
zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je
kolíska troch svetových náboženstiev - židovstva, kresťanstva a islamu. Navštíviť a
poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa
nábožensko - duchovným bohatsvom na celý život.

Cena: 670,- EUR
V cene je zarátané:
- letenka, letiskové poplatky , palivový príplatok / pri cene paliva k dňu 20.3.2013/
- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom , odborný sprievodca – kňaz
- autobusová doprava na letisko do Bratislavy a späť
V cene nie je zarátané:
- obslužné a vstupy, ktoré predstavujú sumu 50,- USD (platí sa priamo
sprievodcovi vo Sv.Zemi)
- príplatok za Eilat 20,- Usd
- komplexné cestovné poistenie 12 Euro (1,50 Eur/1 deň)
- Upozornenie!
Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,4 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si
vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.
Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!
ZÁUJEMCI SA MÔŽU PRIHLÁSIŤ V SAKRISTII
alebo na tel.: 0917 142 944 alebo na: farnost.dvorniky@abu.sk

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:
1.deň: v skorých ranných hodinách odchod autobusom z Dvorníkov na letisko, s
nasledným odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema, večera a nocľah.
2.deň: po raňajkách prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole
pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia
Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.
3.deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskeému jazeru: hora Blahoslavenstiev,
Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb,
miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.
Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľubov miesta prvého zázraku v
Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera a nocľah.
4.deň: po raňajkách prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa.
Popoludní výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola
Premenenia Pána. Odchod do Betlehema s krátkou zastávkou v Jerichu. Večera
a nocľah.
5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage,
návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva
Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka
Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola
Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a baziliky
Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah.
6.deň: po raňajkách prechod Júdskou púšťou do Eilatu k Červenému moru. Pri
návrate návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Večera a nocľah.
7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta.
Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote, prehliadka
Betánie - Lazarov hrob. Večera a nocľah.
8.deň: odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom.
Následný transfer autobusom do Dvorníkov.
Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

