
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 
Tretia adventná nedeľa / rok A / - 15. december 2013 

 
Liturgický kalendár 
 
22.12. Ne Štvrtá adventná nedeľa 
 
Úmysly sv. omší 
 
15.12. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + bratia, rodičia Šestákoví a Dlhí a starí rodičia z oboch strán 
Zem. Sady 10.30 + dcéra Jarmila Crhlíková, manžel Jozef a krstný syn Milan 
Šalgočka 17.00 + Emil a Žofia Košťányoví 
Dvorníky 17.00 + Jozef Bojňanský 
 

16.12. Po Bojničky 17.00 + manžel Ján Kubiček, rodičia a otec 
    
17.12. Ut Dvorníky 18.00 + Agneša Seligová rod. Chrenková 

  
18.12. Str Dvorníky 6.30 + priateľka Mariana / č.213 / Roráty / 
  Bojničky 17.00 + rodičia František a Helena Dlhošoví 
 
19.12. Št Bojničky 6.00 + Marcel Ješko  / Roráty / 

 
20.12. Pia Šalgočka 6.00 + Vincent a Mária Čapkovičoví a celá zomrelá rodina / Roráty / 

Dvorníky 18.00 + brat Jozef Drska 
 
21.12. So Zem. Sady 6.00 + Oliver Loiš  / Roráty / 

Dvorníky 6.30 + rodičia Mihinoví a manžel Emil  / Roráty / 
 

22.12. Ne Dvorníky 7.30 + P. Jozef Horvátik 
Bojničky 8.45 + Jozef Spáčil a rodičia z oboch strán 
Šalgočka 9.00 + rodičia Viliam a Hedviga Stranovskí a syn Milan 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + manžel a otec Ladislav Binka 
 

Oznamy 
 

Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú. Stretnutie detí od 6 do 12 rokov v Bojničkách v stredu nebude. 
V DCM ARCHA v Bojničkách bude vo štvrtok 19.12. o 18.00 hod. predviano čné stretnutie. Vstup je voľný. 
Každý ú častník prinesie malý dar ček, ktorý dostane niekto iný. Potešíme sa aj sladkému či slanému pečivu. 
V kaplnke DCM ARCHA v Bojničkách je každý štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Eucharistiou.  

Predviano čné spovedanie v kostoloch:  
Nedeľa 15.12.:    Šalgočka a Dvorníky 14.30-16.45 hod.    Sobota 21.12.:  Bojničky 9.15-11.45 hod. 
Pre väčší počet chorých zapísaných na predvianočnú spoveď v domácnostiach, budeme ich spovedať dva dni: 
v Bojničkách, Šalgočke a Zem.Sadoch vo štvrtok 19.12. od 8.00 do 12.00 hod. a v Dvorníkoch v piatok 20.12. od 
8.00 do 12.00 hod. Prosíme chorých, aby nehladovali a spokojne sa o 7.00 hod. naraňajkovali. 
Pomazanie chorých  nie je sviatosťou iba tých, čo už umierajú. Vhodný čas na jej prijatie je už vtedy, keď veriaci 
začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. 
Ak chorý, ktorý prijal pomazanie, opäť nadobudne zdravie, môže v prípade ďalšej ťažkej choroby znova prijať túto 
sviatosť. Počas tej istej choroby možno túto sviatosť zopakovať, ak sa choroba zhorší. Je vhodné prijať pomazanie 
chorých pred ťažkou operáciou. To isté platí o starých ľuďoch, keď sa ich slabosť stupňuje. Na prijatie tejto 
sviatosti je potrebné pripraviť sa dobrou sv.spoveďou. 
Udeľovanie sviatosti Pomazania chorých v kostoloch  bude počas sv.omší nasledovne: 
Piatok  20.12. Šalgočka a Dvorníky  Sobota  21.12. Zem.Sady Pondelok 23.12. Bojničky   

Asi 25-tisíc koledníkov navštívi počas Vianoc rodiny slovenských farností. Do 19. ročníka koledníckej akcie 
Dobrá novina je už prihlásených vyše tisíc obcí. Tradičné koledovanie, spojené so zbierkou na pomoc ľuďom 
v núdzi v afrických krajinách, sa začne 25. decembra 2013 a bude trvať do 6. januára 2014.  
Z výťažku koledníckej zbierky budú podporené rozvojové projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii či Ugande, 
zamerané predovšetkým na deti s postihnutím. Aj preto sa mottom tohtoročného koledovania stalo heslo „Rovnaký 
meter na každého“, zdôrazňujúce myšlienku, že každá ľudská bytosť má rovnaké právo na dôstojný život. 

Prosíme tých, ktorí chcú prija ť koledníkov, aby sa zapísali v sakristii do 21.12.  
Viano čná výzdoba a upratovanie v kostole Dvorníkoch sa bu de robi ť v sobotu od 9.00 hod. 
Zbierka na stavbu fary bola: Bojničky 291,70 €     Dvorníky 643,20 €    Šalgočka 199,30 €     Zem.Sady 105,80 € 

Dve rodiny z Dvorníkov darovali na stavbu fary po 50 €. Ďakujeme za všetky milodary a modlitby! 



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. 
 


