Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Dvorníky
Ôsma nedeľa v cezročnom období / rok A / - 2. marec 2014
Liturgický kalendár
5.3.
9.3.

Str
Ne

Popolcová streda
Prvá pôstna nedeľa

Úmysly sv. omší
2.3.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

+ bratia Emil a Marián Kamendyoví a švagor František
+ Jozef Kadúc
+ rodičia Tkáčoví, Sobotovičoví a celá + rodina
za farníkov
+ synovia Peter a Ľubomír Drápaloví, rodičia a ostatná rodina

3.3.

Po

Dvorníky

18.00

+ Jozef a Mária Klokneroví

4.3.

Ut

Bojničky

17.00

+ Miloš Izakovič

5.3.

Str

Zem. Sady
Šalgočka
Dvorníky
Bojničky

17.00
18.00
18.30
19.00

za zdravie a Božiu ochranu ruženčiarok a ruženčiarov u p. Vaškovej
+ otec Štefan
+ Serafína Sopúchová / 1.výr.
+ rodičia Vít a Matilda Dlhošoví

6.3.

Št

Bojničky
Dvorníky

17.00
18.00

za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a Tomáša
+ Peter Bališ / 1.výr.

7.3.

Pia

Bojničky
Dvorníky

17.00
18.00

+ Jozef Vyhlídal, rodičia Duchoňoví a zosnulá rodina
ku cti Najsv. Srdca Ježišovho / rodina Anny Vargovej

8.3.

So

Dvorníky

7.00

+ starí rodičia Balkoví a ich deti

9.3.

Ne

Dvorníky
Bojničky
Šalgočka
Dvorníky
Zem. Sady

7.30
8.45
9.00
10.15
10.30

za farníkov
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Brošovú
+ matka Mária Zaťková a celá + rodina
+ Jozef Ščasný / 1.výr.
+ manžel a otec Vojtech Súkenník

Oznamy
Litánie v Dvorníkoch budú dnes o 14.30 hod.
V DCM ARCHA v Bojničkách bude dnes o 15.30 hod. na stretnutí farského spoločenstva Sväté písmo
- v stredu od 14.00 do 16.00 hod. stretnutie detí od 6 do 12 rokov
- vo štvrtok od 20.00 do 20.30 hod. poklona pred Sviatosťou oltárnou
Na Popolcovú stredu je prísny pôst od mäsa (od 14 roku do smrti) a jedla (od 18 do 60 roku života)
V stredu začína obdobie Veľkého pôstu. V pôstnom období sa máme zdržať účasti na hlučných zábavách; oltáre
sa nezdobia kvetmi, nespieva sa Glória (výnimka: 19.3. a 25.3.) ani Aleluja; zvuk organa sa používa iba na
sprevádzanie spevu.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky. Komu v tom bráni vážna prekážka, môže tie isté odpustky získať čítaním a
rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny.
Krížová cesta bude bývať v Dvorníkoch v piatok 40 minút pred sv.omšou a v nedeľu o 14.30 hod.
Spovedanie pred prvým piatkom v kostoloch:
Bojničky v utorok a štvrtok o 16.30 hod. a v piatok o 15.30*
Zem. Sady v stredu o 15.30* Šalgočka v stredu o 16.30*; Dvorníky vo štvrtok o 17.00 hod. v piatok o 16.30* hod.
*Počas spovedania bude poklona Sviatosti Oltárnej.
Chorých po domoch budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod.
Prosíme odborníkov, ktorí by nám urobili inštaláciu vodovodu a kanalizácie novej fary, aby sa prihlásili v sakristii.
Rodina z Dvorníkov darovala na stavbu fary 50,- eur.
Na Prvú pôstnu nedeľu 9.3. po sv. omšiach bude zbierka na charitu, v nedeľu 16.3. bude zbierka na stavbu fary.
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.

Výzva Stálej rady Konferencie biskupov Slovenska veriacim
Rok Sedembolestnej Panny Márie je vynikajúcou príležitosťou na obnovu našich rodín a
manželstiev. Je časom milostí, odpustenia a požehnania. Boh nám doprial tento milostivý čas,
aby sme si všetci rodinu a manželstvo viac vážili a napomáhali ich rozvoju.
V situácii, keď sa v legislatíve mnohých európskych štátov šíri rodová ideológia, sa obraciame
na všetkých katolíkov, aby sme za upevnenie rodín a manželstiev obetovali tohoročné pôstne
obdobie.
Modlime sa, aby všetci vo svedomí poznali pravdu, že prirodzenosť je Božím darom a nie
osobným rozhodnutím človeka. Spoločne prosme, aby aj Ústava Slovenskej republiky
zohľadňovala, že manželstvo je zväzkom muža a ženy; že práva a povinnosti vyplývajúce
z manželstva nie je možné založiť inak. Modlime sa, aby deťom bolo dopriate poznať otca a
mamu a byť nimi vychovávaní.
S týmto úmyslom zverejňujeme prosby, ktoré je možné vkladať do spoločných modlitieb
veriacich.
Sedembolestná Panna Mária, oroduj za nás!
***
Konferencia biskupov Slovenska pozýva do projektu "Pôst so Svätým Otcom Františkom".
Od 4. marca do 21. apríla 2014 (Veľkonočný pondelok) budú môcť záujemcovia získať každý
deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca Františka. Pochádzajú z jeho pôstnych homílii,
príhovorov a posolstiev. Cieľom aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na vzkriesenie Krista.
Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na stránke post.kbs.sk. Tí, čo nemajú prístup na internet,
môžu projekt podporiť svojou modlitbou či pôstom.
***
Na plagáte na nástenke môžu záujemcovia nájsť bližšie informácie o ponuke štúdia misijnej a
charitatívnej práce. Absolventi tohto štúdia sa stávajú pripravení pre misijnú a rozvojovú činnosť
v humanitárnych a charitatívnych organizáciách na Slovensku i v zahraničí. Štúdium ponúka
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

