Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky
Tridsiata tretia nedeľa v období „Cez rok“ / rok C / - 17. november 2013
Liturgický kalendár
21.11. Št
22.11. Pia
24.11. Ne

spom. Obetovanie Panny Márie
spom. Sv. Cecílie, panny a mučenice
Tridsiata štvrtá nedeľa v období „Cez rok“ – slávnosť Krista Kráľa

Úmysly sv. omší
17.11. Ne

Dvorníky
Zem. Sady
Šalgočka
Dvorníky
Bojničky

7.30
9.00
9.00
10.15
10.30

za farníkov
+ rodičia František a Mária Srňanskí, manžel Štefan a neterka Lenka
+ Fridolín a Cecília Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia
+ Anton Ujlacký / 10.výr.
za dobrodincov kostola

18.11. Po

Zem. Sady
16.00 + otcovia Ján a Jozef, švagriná Daniela a ostatní členovia rodiny
Dvorníky
18.00 + otec Cyril Adámik, sestra Anna a rodičia z oboch strán
18.00 TRNAVSKÁ NOVÉNA

19.11. Ut

Bojničky
Dvorníky

17.00
18.00

+ Mária Hromadová / 1.výr.
za zdravie a Božie požehnanie k životnému jubileu / č.79

20.11. Str

Bojničky
Šalgočka

8.00
17.00

za živých i zomrelých odberateľov Hlasov z misií
+ Ľudmila Martinková a celá zomrelá rodina

21.11. Št

Bojničky
8.00
na poďakovanie za zdravie pre dcéru
18.00 ZÁVER TRNAVSKEJ NOVÉNY

22.11. Pia

Bojničky
Dvorníky

17.00
18.00

+ rodičia Peter a Cecília Mečároví, Miroslav, Anna, Mária a stará matka
+ manžel a svokrovci / č.79

23.11. So

Dvorníky

7.00

na poďakovanie k 50. výročiu sobáša / č.543

24.11. Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

+ manžel František Števík / 5.výr.
za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu / č.68
na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
za farníkov
+ rodičia Michal a Mária Bolečkoví a starí rodičia z oboch strán

Oznamy
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú.
Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha a Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury v Trnave pozývajú
na Deň otvorených dverí v pondelok 18.11. od 8.00 do 14.00 hod. v priestoroch školy na Kalinčiakovej ulici č.24.
Viac informácií nájdete na:
www.agy.edupage.org
www.pasa.edupage.org alebo na tel.č.: 0949 831 213
V pondelok 18.11. zavíta na Trnavskú novénu olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner,
ktorý počas hlavnej svätej omše prednesie kázeň na tému Viera a rodina.
Autobus na Trnavskú novénu pôjde 18.11. a 21.11. o 16.00 hod. z Bojničiek cez Dvorníky, Šalgočku,
Zemianske Sady a Patu. Nastupovať sa bude na autobusových zastávkach. Poplatok na osobu je 2 €.
V utorok o 9.00 hod. bude na novej fare brigáda. Budeme dávať na okná PVC fóliu, aby v zime dovnútra
nepršalo a nesnežilo.
Stretnutie detí od 6 do 12 rokov v DCM ARCHA v Bojničkách bude v stredu od 14.00 do 16.00 hod.
V tomto týždni ALFA kurz v Bojničkách vo štvrtok nebude, lebo účastníci kurzu idú na ALFA-víkend do Smoleníc.
Zbierka na stavbu fary 10.11. bola:
Bojničky: 342,80 € Posádka: 207,90 € Dvorníky: 462,80 € Šalgočka: 158,70 € Zem.Sady: 107,80 €
Zbierka Sviečka za nenarodené deti bola: Bojničky: 61,90 € Dvorníky: 67,90 € Šalgočka: 23 € Zem.Sady: 17,20 €
Zem.Sady: maľovanie kostola stálo 6.452 €, z toho sme dostali zľavu 452 €. Z vyzbieraných milodarov sme
doteraz zaplatili 2.300 €. Na zaplatenie zvyšku 3.700 € máme dva roky. Ďakujeme za všetky milodary!

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 Eur (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 následným 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 Genezaretskému 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.

16.11.2013 v skorých ranných hodinách si Pán povolal k sebe do Večnosti
verného kňaza v službe Trnavskej arcidiecézy Mons. Ferdinanda Javora vo
veku 73 rokov života a 51 rokov kňazstva.
Ferdinand Javor sa narodil 3. mája 1940 v Rišňovciach ako prvý z
jedenástich detí.
Po úspešnom štúdiu na teologickej fakulte musel po udelení potrebných
dišpenzov čakať na kňazskú vysviacku do 4. novembra 1962. Ordinoval ho v
Bratislave rožňavský biskup Róbert Pobožný.
Popri pastoračnej činnosti bol cirkevnou hierarchiou poverený spoluprácou
pri vydávaní mnohých liturgických, či iných kníh, napr. Svätého písma, ktoré vyšlo
v Ríme v roku 1995, Lekcionárov, Liturgie hodín, Liturgických čítaní na každý deň,
Misála a i.
Pohrebná svätá omša za zosnulého Ferdinanda Javora bude vo farskom
Kostole sv. Margity Antiochijskej v Šali v piatok 22. novembra 2013 o 10.00
hodine.
V ten istý deň popoludní o 15.00 hodine sa budú konať pohrebné obrady na
miestnom cintoríne v jeho rodisku Rišňovce, kde bude v pokoji očakávať svoje
zmŕtvychvstanie.

