PO

NE

SO

PIA

ŠT

ST

UT

PO

NE

SO

PIA

ŠT

ST

UT

PO

NE

19.3. Jozef/ Sv. Jozef, ženích P. Márie -slávnosť

18.3. Eduard

17.3. Ľubica/ 2. pôstna nedeľa

16.3. Boleslav

15.3. Svetlana

14.3. Matilda

13.3. Vlastimil

12.3. Gregor

11.3. Angela, Angelika

10.3. Branislav, Bruno/ 1. pôstna nedeľa

9.3. Františka

8.3. Alan, Alana

7.3. Tomáš

6.3. Radoslav,-a / Popolcová streda

5.3. Fridrich

4.3. Kazimír

3.3. Bohumil,-a/ 8.nedeľa v Cezročn. období
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5.4. Miroslava

4.4. Izidor

3.4. Richard

2.4. Zita

1.4. Hugo

31.3. Benjamín/ 4.pôstna nedeľa

30.3. Vieroslava

29.3. Miroslav

28.3. Soňa

27.3. Alena

26.3. Emanuel

25.3. Marián/ Zvestovanie Pána - slávnosť

24.3. Gabriel/ 3.pôstna nedeľa

23.3. Adrián

22.3. Beňadik

21.3. Blahoslav

UT

6.4. Irena

20.3. Víťazoslav, Klaudius
SO

ST

ročník
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bratstva v Markušovciach

Krása ženy, v ktorej prebýva Boh
Čo znamená plná milosti? Ţe Mária je plná prítomnosti
Boha, nie je v nej miesto pre hriech. Keď povieme Márii, ţe
je plná milosti, uznávame, ţe je stále mladá, pretoţe nikdy
nezostarla pre hriech. Je len jedna jediná vec, ktorá
spôsobuje človeku starnutie, vnútorné zostarnutie: nie vek,
ale hriech. Hriech nás robí starými, pretoţe sklerotizuje
srdce. Zatvára ho, robí ho nečinným, urýchľuje jeho
vädnutie. Plná milosti ţila krásnym ţivotom. A aké bolo jej
tajomstvo? Na mnohých obrazoch vidíme Máriu, ako sedí
pred anjelom a v ruke drţí malú knihu. Touto knihou je
Písmo. Mária mala vo zvyku načúvať Bohu, bola blízka
Boţiemu srdcu a za všetkých okolností s ním viedla
rozhovor. Srdce zamerané na Boha robí jej ţivot krásnym.
Prosme ju, aby nám pomohla zachovať si mladosť, odmietať
hriech a ţiť krásnym ţivotom, hovoriac vţdy Bohu „ áno“.
Pápeţ František a Marco Pozza

S Máriou k Ježišovi
Je správne a dobré, ţe okrem kríţa si pripomíname aj bolesti Preblahoslavenej
Panny Márie, Matky Boţej, ktorá s vierou stála pri svojom Synovi Jeţišovi
Kristovi, keď visel na kríţi a zomrel za spásu celého sveta.
Aký bolestný je pohľad na Matku a jej ukriţovaného Syna! Na plačúcu matku
a Syna, ktorý trpí za ňu. Na Matku pokorenú ţiaľom a Syna, ktorý sa jej
prihovára. Na Matku, ktorá stojí pod kríţom, a Syna, ktorý na ňom visí. Na
Matku, ktorá vzdychá, a Syna, ktorý posledný raz vydychuje. Aká hlboká,
nekonečná láska, na ktorú by sme nikdy nemali zabúdať a mala by byť vrytá do
srdca kaţdého veriaceho!
Tomáš Kempenský
Uctime si jej bolesti modlitbou sedembolestného ruţenca.
Po preţehnaní nasleduje: Verím v Boha…, Sláva Otcu…, Otče náš…,
3 x Zdravas´ Mária …
1) ... Jeţiš, ktorý nech v nás rozmnoţuje úctu k Sedembolestnej Matke…,
2) ... Jeţiš, ktorý nech v nás rozmnoţuje dôveru k Sedembolestnej Matke…,
3) ... Jeţiš, ktorý nech v nás rozmnoţuje lásku k Sedembolestnej Matke…,
Sláva Otcu…
Kaţdé tajomstvo sa modlí: Otče náš…, 7 x Zdravas´..., Sláva ... a pridá sa
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
Tajomstvá:
1. …Jeţiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované…, (7 x)
2. …Jeţiš, s ktorým si do Egypta utekala…, (7x)
3. …Jeţiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala…, (7x)
4. …Jeţiš, ktorý sa s tebou stretol na kríţovej ceste…, (7x)
5. …Jeţiš, ktorého si videla na kríţi umierať…, (7x)
6. …Jeţiš, ktorého mŕtve telo si drţala vo svojom náručí…, (7x)
7. …Jeţiš, ktorého si s bolesťou do hrobu poloţila…, (7x)
3 x Zdravas Mária…Jeţiš, ktorého si s bolesťou oplakávala…,
Oroduj za nás Matka Sedembolestná. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľ.
Modlime sa: Prosíme Ťa, Boţský Spasiteľ, doţič nám, aby sme sa stali
účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej
panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý
starec Simeon. Amen.

OZNAMY:
 v pôstnom období sa pred sv. omšou modlí bolestný ruţenec okrem
nedele, kedy sa modlí slávnostný ruţenec
 18.3., v pondelok po sv. omši bude, Spoločné modlitbové stretnutie
členov RB = ČAS BDENIA, s úmyslom: modlíme sa za moje deti,
modlíme sa za naše deti
O modlenie poprosíme p. Emíliu Kľučárovú
 25.3. na Zvestovanie Pána, môţe kaţdý člen RB za obvyklých
podmienok získať plnomocné odpustky


na 25.3. o modlitbu posvät. ruţenca pred sv.omšou poprosíme členky
ruţe č. 1 – p. E. Mrovčáková



7.4. ,v nedeľu, sa uskutoční výmena ruţencových tajomstiev,
o modlitbu poprosíme ruţu č.4 – p. M. Grečková

DOMINIKÁNSKE MARIÁNSKE CENTRUM
oznamuje, ţe:


Sv. omše za členov RB na Slovensku, ktoré odslúţi brat Filip
Ďubek OP za ţivých členov RB bola: 2.3. (prvá sobota) a
za zosnulých členov RB bude:
9.3. 2019 (druhá sobota v mesiaci)



23.3. pozýva na Mariánsku sobotu. Témou bude:
Jeţišov krst v rieke Jordán

