Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky
Piata nedeľa v cezročnom období / rok A / - 9. február 2014
Liturgický kalendár
10.2.
11.2.
16.2.

Po
Ut
Ne

spom. Sv. Školastiky, panny
ľ.spom. Prebl. Panny Márie Lurdskej
Šiesta nedeľa v cezročnom období

Úmysly sv. omší
9.2.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

za farníkov
+ Jozef Vičan a rodičia Beníkoví
na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
+ Jozef a Helena Plesníkoví
na poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 50. výročia
sobáša manželov Hlavnových

10.2.

Po

Bojničky

17.00

+ Ján a Jozefína Malovcoví, manžel Dušan a starí rod. z oboch strán

11.2.

Ut

Dvorníky

18.00

+ rodičia Šuranoví a sestra Mária

12.2.

Str

Šalgočka

17.00

+ Marián Branderský a celá + rodina

13.2.

Št

Zem. Sady

17.00

+ súrodenci Milan, Jolana a Erika Bihárioví, brat Jozef a starí rodičia

14.2.

Pia

Dvorníky

18.00

+ Emília Perďochová / 1.výr.

15.2.

So

Dvorníky

11.00

na poďakovanie za 70 rokov života / č.499

16.2.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

za farníkov
+ Dušan Očenáš
+ rodičia a celá + rodina Huterová
+ Jozef a Žofia Zúdoroví a starí rodičia z oboch strán
+ rodičia František a Rozália Crhlíkoví, Štefan a Hedviga Súkenníkoví
a ostatná rodina

Oznamy

Litánie v Dvorníkoch dnes nebudú.
Na stretnutí farského spoločenstva dnes o 15.30 hod. v Bojničkách bude téma Komunikácia a vzťahy.
V pondelok o 9.30 hod. je v Pastuchove rekolekčná sv.omša kňazov Hlohoveckého dekanátu.
V DCM ARCHA v Bojničkách bude v stredu od 14.00 do 16.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov a vo
štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou.
Celosvetová kampaň Národný týždeň manželstva bude 10.-16.2. - už štvrtýkrát aj na Slovensku Pod chórom sú
pre vás zadarmo k dispozícii informačné letáčiky a modlitba za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a
rodinou. Viac informácií na www.ntm.sk
V Šaštíne bude v nedeľu 16.2. Púť zaľúbených. V programe je sv.omša s o.biskupom Milanom Lachom,
pomocným prešovským biskupom, a prehliadka baziliky. Autobus odchádza z Hlohovca od farského kostola
v nedeľu ráno o 8.30 hod. Záujemci sa môžu prihlásiť do piatku u p.kaplána Chrvalu na č. 0904 738 602.
Kto by chcel ísť do Ríma na svätorečenie bl. Jána Pavla II. a Jána XXIII., nech sa zapíše v sakristii. Púť bude
v dňoch 25.4.-1.5. spojená s prehliadkou Ríma, Florencie a medzinárodného mestečka Loppiano. Treba počítať
s tým, že púť bude fyzicky náročná vzhľadom na veľké množstvo pútnikov.
Na púť do Sv.zeme je možné prihlásiť sa už len priamo cez cestovnú kanceláriu. Informácie sú na nástenke.
Ďakujeme rodine z Dvorníkov, ktorá na vlastné náklady opravila výklenok v stene pod chórom a dala zarámovať
obraz Božieho milosrdenstva.
Rodina zo Šalgočky darovala na stavbu fary 100,- eur. V nedeľu 16.2. po sv. omšiach bude zbierka na faru.
Ďakujeme za všetky vaše milodary, pomoc a modlitby!

FARNOSŤ DVORNÍKY a Cestovná kancelária AWERTOUR
Vás pozýva na púť do

SVÄTEJ ZEME
Termín:

29.3. - 5.4. 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 z Dvorníkov na letisko do Budapešti a späť
V cene nie je zarátané:
- obslužné a vstupy, ktoré predstavujú sumu 70,- USD (platí sa priamo
sprievodcovi vo Sv.Zemi)
- príplatok za Massadu a Kumrán 30,- USD
Eilat)

(alebo po dohode skupiny -

- komplexné cestovné poistenie 18 Eur (vrátane storno poplatku)
- 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 :

na tel.:

02 - 524 92 922

e-mail: ck@awertour.sk

www.awertour.sk

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:
1.deň: okolo 10.00 hod. odchod autobusom z Dvorníkov na letisko, (v prípade
záujmu je možný nástup do autobusu v Šalgočke, Zemianskych Sadoch, Pustých Sadoch,
Pate, Šintave a v Seredi) 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 – návšteva pevnosti Massada, Kumránu
(alebo po dohode skupiny - Eilat) a 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 (predpokl. návrat 6.4. okolo 3.00 hod.)
Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.
Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

