
Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky 

Krst Krista Pána / rok A / - 12. január 2014 
 
Liturgický kalendár 
 
17.1. Pia spom Sv. Antona, opáta 
18.1. - 25.1. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
19.1. Ne Druhá nedeľa v cezročnom období 
 

Úmysly sv. omší 
 
12.1. Ne Dvorníky 7.30 + svokor Augustín Varga a švagor Augustín 

Bojničky 8.45 + Mária Spáčilová / 10.výr. 
Šalgočka 9.00 + rodičia Krajní, Sobotovičoví, starí rodičia a brat Alfréd 
Dvorníky 10.15 za farníkov 
Zem. Sady 10.30 + svokrovci Rafael a Sidónia Kostkoví a švagor Michal 
 

13.1. Po Šalgočka 18.00 + synovec Vladimír a všetci zomrelí vojaci 
 

14.1. Ut Šalgočka pravdepod. pohreb ( + Ján Stranovský ) 
Bojničky  pravdepod. pohreb ( + Dušan Očenáš ) 

 

15.1. Str Dvorníky 18.00 + rodičia Murárikoví a bratia Ivan a Miloš 

 

16.1. Št Bojničky 17.00 + Štefan Krajčír a rodičia z oboch strán 

   

17.1. Pia Zem. Sady 17.00 + dcéra Lenka Srňanská, rodičia z oboch strán, švagrovia a švagriné 
 

18.1. So Dvorníky 7.00 za zdravie a Božiu pomoc / č.213 

 
19.1. Ne Dvorníky 7.30 za farníkov 

Bojničky 8.45 + manžel Anton Činčura a dvaja bratia 

Šalgočka 9.00 + manžel Gabriel, rodičia Krajní, Mihálikoví a celá zomrelá rodina 
Dvorníky 10.15 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu / č.191 
Zem. Sady 10.30 + rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví a ostatná rodina 

 
Oznamy  
 
Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú.    Katolícke noviny od 1.1.2014 stoja 50 centov. 
 

Stretnutie detí od 6 do 12 rokov bude v stredu v DCM v Bojničkách.      
Na stretnutí farského spoločenstva vo štvrtok o 18.00 hod. v Bojničkách budú chvály. 

 

Na farskú púť do Svätej zeme v marci 2014 je ešte možné prihlásiť sa. Bližšie informácie sú na nástenke. 
 

Benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova bude dnes 12.1. o 17.00 hod. v Empírovom divadle 
v Hlohovci. Bližšie informácie sú na nástenke. 

 

Pán farár bude od pondelka do soboty na duchovných cvičeniach. V prípade potreby sa treba obrátiť na pána 
kaplána Ondreja Chrvalu (tel.: 0904 738 602). Pán kaplán Maroš Lovič bude vo farnosti od nedele 19.1. 
 

V ďalšej etape stavby fary môžeme ušetriť veľa financií aj svojpomocnou prácou. Preto prosíme ochotných 
odborníkov a sponzorov, aby sa prihlásili a predložili svoje ponuky na okná, dvere, vykurovanie, 
inštalácie vody, plynu a kanalizácie. Na elektroinštalácie sa nám už prihlásil odborník z Dvorníkov, ktorý 
chce prácu vykonať bez nároku na odmenu. O celej stavbe a prácach bude vyhotovená pamätná kniha s 
fotodokumentáciou, zoznamom všetkých sponzorov a podporovateľov. V roku 2014 bude každý mesiac 
odslúžená jedna sv.omša za všetkých podporovateľov stavby fary. 

Prosíme naďalej o vaše modlitby, o vašu pomoc formou brigády a financií. Ak bude priaznivé počasie, 
v utorok by mali byť ukončené pokrývačské práce na streche novej fary. 

Rodina z Bojničiek darovala na stavbu fary 50 eur. 
Dnes (12.1.) je po sv.omšiach zbierka na stavbu fary. Ďakujeme za každú vašu duchovnú i hmotnú pomoc!  
 

V nedeľu 19.1. bude zbierka na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Prosíme vás, aby ste sa cítili slobodne 
a prispeli na uvedené zbierky iba podľa vašich možností. 



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. 

 


