Drahí bratia a sestry!
Vo Veľkonočnej
veľkonočnom čase:

oktáve

av

celom

a) Nezabúdajme na modlitbu Raduj sa nebies
kráľovná, ktorú sa modlíme namiesto
modlitby Anjel Pána.
b) Môžeme pridať aj slávnostný ruženec a
Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš.
c) Na kvety do Božieho hrobu sa v pokladničke
zo začiatku pôstu vyzbieralo 180, 42 € - budú
použité príležitostne na výzdobu kostola, po
skončení zákazu spoločného slávenia: Pán
Boh zaplať!
d) Konferencia biskupov Slovenska vydala:

Modlitby Veriacich - Núdzový stav –
koronavírus
(Tieto modlitby veriacich možno použiť doma pri
rodinnej modlitbe i pri bohoslužbách.)
Bratia a sestry. Neprepadajme strachu a obavám, ale
s dôverou sa obráťme k Bohu, ktorý v minulosti
preukázal toľko zázrakov a svoj ľud vyviedol zo
všetkých ťažkých skúšok:
1. Verný Bože, prosíme ťa za predstaviteľov našej
krajiny, aby sa teraz dokázali múdro rozhodovať.
2. Prosíme ťa za všetkých chorých a starých ľudí,
chráň ich a priveď ich k uzdraveniu.
3. Milosrdný Pane, veľmi ťa prosíme za všetkých
zdravotníkov, lekárov a záchranárov.
4. Dobrý Bože, pamätaj na chorých po celom svete
a zvlášť na tých, ktorým nikto nepomáha a nemajú
prístup k zdravotnej starostlivosti.
5. Múdry Pane, prosíme ťa za celý svet, ktorý sa
teraz ocitol v ťažkej ekonomickej situácii.

6. Kráľ pokoja, prosíme ťa za miesta plné
vojnového napätia a politických machinácií, zvlášť
v Turecku či Sýrii.
7. Náš Spasiteľ, prosíme ťa za tých, ktorí sú plní
strachu a obáv, posilni ich a daruj im odvahu.
Bože, ty si skala našej spásy. Zachráň nás a priveď
nás do plnej radosti vo svojom kráľovstve. Skrze
Krista, nášho Pána. Amen.
e) Trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch,
rozhodol, že tohto roku sa birmovky, Prvé sv.
prijímania vo farnostiach budú môcť konať až
po skončení mimoriadneho stavu; ďalej
sobáše môžu byť len bez sv. omše a len
v prítomnosti
novomanželov,
svedkov,
rodičov a súrodencov; rovnako tak to platí aj
v prípade pohrebov.
Spolu s pápežom Františkom: Modlime sa
dnes za správcov verejných vecí, vedcov, politikov,
ktorí začali študovať cestu východiska v
„popandémiovej“ dobe, ktorá sa už začala: aby

našli správnu cestu, vždy v prospech ľudí, vždy
v prospech národov.
Pavol Zemko, farár

