Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky
Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa / rok A / - 29. december 2013
Liturgický kalendár
1.1.
2.1.
5.1.

Str
Št
Ne

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – prikázaný sviatok
spom. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Druhá nedeľa po Narodení Pána

Úmysly sv. omší
29.12. Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

za farníkov
+ manžel Vít Barák a rodičia z oboch strán
+ rodina Hambálková
+ dcéra Anna / č.240
+ rodičia Michal a Serafína Danišoví, manžel Jozef a starí rodičia

30.12. Po

Dvorníky
Bojničky

13.00
17.00

+ Antónia Polievková / pohrebná
za zdravie a Božiu pomoc pre manžela / č.396

31.12. Ut

Dvorníky
Zem.Sady
Bojničky
Dvorníky

7.00
15.30
15.30
17.00

za zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti / vl.
ďakovná pobožnosť na konci roka
+ rodičia Vít a Matilda Dlhošoví
ďakovná pobožnosť na konci roka

1.1.

Str

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

za farníkov
+ matka Filoména Kocúriková a syn Miroslav Lenghart
+ otec Alfréd, svokor a celá zomrelá rodina
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Balážovú
+ rodičia Koloman a Mária Rigoví, sestry, brat a starí rodičia

2.1.

Št

Bojničky
Dvorníky

17.00
17.00

+ Marcel Ješko
+ Anna Drímajová a otec Konštantín

3.1.

Pia

Bojničky
Dvorníky

17.00
18.00

za tých, čo sa modlili Deviatnik pred Vianocami
ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Tibora Zúdora

4.1.

So

Dvorníky
Bojničky

7.00
8.00

+ Michal Klčo / 1.výr.
+ Teofil Táčovský

5.1.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

+ Štefan Polakovič a rodičia z oboch strán
+ matka Mária Táčovská / 10.výr.
+ manželka Emília Sedláčková
za farníkov
+ Jozef a Mária Juríkoví, bratia a rodičia Michal a Sidónia Joštoví

Oznamy
Koledníci Dobrej noviny budú koledovať v Dvorníkoch dnes (29.12.) o 14.00 hod. Prosíme tých, ktorí
chcú prijať koledníkov, aby si v deň koledovania na bránu od ulice priviazali bielu stužku.
V utorok 31.12. bude sv.omša v Bojničkách o 15.30 hod. už s platnosťou na Nový rok.
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú. Stretnutie detí ani stretnutie farského spoločenstva v tomto týždni nebude.
Naše farské spoločenstvo pozýva všetkých na spoločné strávenie posledného večera tohto roka - na
Archa Silvester - ktorý bude v Kultúrnom dome v Dvorníkoch. Začínať budeme večer o 19:00 hod.
Spoločne sa zabavíme a pred polnocou vo farskom kostole poďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za všetko,
čo nám dal v roku 2013. Potom sa opäť vrátime do kultúrneho domu a budeme ďalej pokračovať v zábave.
Vstupné je bezplatné, stačí ak prinesiete niečo z domu (slané či sladké pečivo, jednohubky, chlebíky alebo
chrumky a pod.). Tešíme sa na každého, kto príde medzi nás.
31.12. o 23.30 h. bude kostol v Dvorníkoch na pol hodinu otvorený na poklonu pred Eucharistiou.
Nakoľko nedávno bolo predvianočné spovedanie, na budúci týždeň budeme spovedať nasledovne: v utorok
v Zem.Sadoch, vo štvrtok a piatok v Bojničkách a Dvorníkoch – vždy pol hodiny pred bohoslužbami.
Na prvý piatok dopoludnia budeme spovedať chorých po domoch dopoludnia od 8.00 hod.
Kto si chce dať požehnať dom alebo byt, nech zapíše v sakristii svoje meno, adresu a telefónne číslo.
Na farskú púť do Svätej zeme v marci 2014 je ešte možné prihlásiť sa. Bližšie informácie sú na nástenke.

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.

