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Ružencová reťaz za ukončenie pandémie
Májová ružencová reťaz zorganizovaná z iniciatívy Pápežskej rady na podporu novej
evanjelizácie už má svoj harmonogram s modlitbovými úmyslami jednotlivých dní a poradím 30
vybraných mariánskych pútnických miest sveta, odkiaľ sa budú konať televízne a internetové
prenosy.
„Svätý Otec si prial zapojiť do tejto iniciatívy všetky svätyne, aby sa ich prostredníctvom
vytvorila modlitba celej Cirkvi,“ píše Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Na svojej
internetovej stránke už zverejnila program modlitbového „maratónu“ s mottom „Cirkev sa bez
prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5).
V jednotlivých
otlivých svätyniach bude modlitba prebiehať počas celého dňa. Májové ružencové
modlitby budú prenášané z 30 vybraných mariánskych svätýň (zoznam) vždy o 18. hodine večer
nášho času, a to v priamom prenose alebo v prípade vzdialenejších časových pásiem opačnej
opač
pologule zo záznamu.
Pápežská rada pod vedením arcibiskupa Fisichellu vydala liturgickú pomôcku a každú
mariánsku svätyňu pozýva, aby si zorganizovala nepretržitú modlitbu takým spôsobom a v takej
reči, ako je na danom mieste bežne zaužívané. Svätyne ssaa majú pousilovať o zapojenie veriaceho
ľudu do tejto spoločnej modlitby, a to aj na diaľku, či už sa nachádzajú na ulici alebo v aute, napr.
cez mobilné telefóny alebo iné komunikačné prostriedky.
Liturgický materiál odporúča začať ráno zapálením sviece pred obrazom Panny
Márie. Nasledovať bude evanjeliové čítanie z Lukášovej 18. kapitoly o sile vytrvalej modlitby
vyjadrenej podobenstvom o sudcovi a vdove. Ježiš toto svoje podobenstvo uzatvára slovami: „A Boh
neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý? Hovorím vám:
Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,7-8).
8).
V duchu motta zo Skutkov apoštolov a s povzbudením ku konaniu skutkov telesného
a duchovného milosrdenstva potom kňaz pripom
pripomenie úmysel modlitby i konkrétnu prosbu daného
dňa. Po spoločnej modlitbe „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička“ sa začne samotná
modlitba ruženca podľa miestneho zvyku, s pozvaním veriacich, aby sa pripojili zo svojich
domácností.
Na záver ruženca
uženca sa odporúča spev Salve Regina (Zdravas‘, Kráľovná), Loretánske litánie
a osobitná modlitba k Panne Márii v situácii pandémie. Ako záver dňa je vhodná modlitba
„Rozpamätaj sa, Panna Mária“.
V prvý a posledný májový deň modlitbu začne a ukončí Svätý Otec
tec František. V sobotu 1.
mája sa bude modliť vo Vatikánskej bazilike pred starobylou ikonou Panny Márie Pomocnice,
zobrazenou na freske nad oltárom sv. Leva, pápeža v Gregoriánskej kaplnke na pravej strane
baziliky, kde sa uchovávajú aj relikvie sv. Greg
Gregora Nazianzského. Ikona Panny Márie Pomocnice
bola nanovo zreštaurovaná v roku 2013, ktorý sa slávil ako „Rok viery“.

V záverečný deň mája Svätý Otec ukončí mariánsku modlitbu vo Vatikánskych záhradách.
V priestore záhrad je okrem známej repliky Lurdskej jaskynky aj viacero ďalších miest venovaných
mariánskej úcte. Konkrétne miesto pre záver modlitbového maratónu sa preto ešte upresní,
informovala Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie.
(www.tkkbs.sk)

OZNAMY NA PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
3.5.
9.5.

Pondelok Sv. Filip a Jakub, apoštoli, sviatok
Nedeľa
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Ostatné dni sú veľkonočné férie.
 Od pondelka – 19. apríla – sú znova povolené verejné bohoslužby za týchto podmienok: počet
veriacich na svätej omši v počte 1 osoba na 15 m2 (v našom kostole podľa výmery môže byť naraz
60 ľudí, pričom sa nerátajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby). Ďalej je potrebné:
dezinfekcia rúk pri vstupe, rúško/respirátor na tvári, odstup aspoň 2 metre, podávanie Eucharistie
na ruku.
 Pán Boh zaplať všetkým, ktorý prispeli na Kňazský seminár. Spoločne sme vyzbierali 890,-Eur
Zbierka bola odvedená na príslušný účet.
 Koncom októbra by mala byť v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania. Keďže stále sa
nemôžeme stretávať, prosíme tých mladých, ktorí končia ZŠ alebo sú v prvých ročníkoch SŠ,
aby sa odvážne odhodlali a prihlásili v nasledujúcich dňoch cez mail našej farnosti
(bb.mesto@fara.sk).
 Prosíme rodičov žiakov tretích ročníkov základných škôl, ktoré sa nachádzajú na území našej
farnosti (ZŠ Bakossova, ZŠ Slobodného vysielača a ZŠ Trieda SNP), aby vyplnili prihlášky na prvé sv.
prijímanie a odovzdali ich katechétkam alebo na farskom úrade. Predpokladaný termín slávnosti je
30. máj (nedeľa Najsvätejšej Trojice).
 V máji sa každý deň na začiatku svätej omše o 16.30 hod. modlíme mariánske litánie. Povzbudzujeme
Vás, aby ste sa pred sv. omšou spoločne modlili sv. ruženec za odvrátenie pandémie a tak sa zapojili
do výzvy Sv. Otca Františka.
 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Vo farskom kostole spovedáme v pondelok až štvrtok od 16.00
hod. a v piatok od 15.00 hod.
 Vo štvrtok po večernej sv. omši sa budeme spoločne modliť pred vyloženou Oltárnou sviatosťou
za nové duchovné povolania.
 V piatok od 15.00 hod. bude vo farskom kostole do večernej svätej omše vyložená Oltárna sviatosť na
poklonu a osobné odprosenie. Na začiatku adorácie sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva.

Úradné hodiny v kancelárii: Pondelok, Streda, Piatok: 9.00 – 11.45 h. a Utorok, Štvrtok, Piatok: 17.15 – 18.00 h.
tel.: 048/ 412 45 31
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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