Vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim
predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku
1831. Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť
uzdravenie tela i duše.

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je
skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom
vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich
každodenných starostí a chceš nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým
si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za
našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš
národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny.
Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu
myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí,
aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš
aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých
predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým
hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali
Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za
našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných
povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním
chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN
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- Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto
období hoci aj každý deň.
- Svätý ruženec 20.15
- Korunku k Božiemu milosrdenstvu 15.00
- Litánie ku Krvi Kristovej 9.00
Časy sú len orientačné, ak ste doma, môžete podľa vlastného
rozvrhu.
Milosti, ktoré dostávam, ako kňaz i tým, že môžem stále slúžiť s. omšu, ale bez
vás, čo mi je ľúto a chýba mi to, chcem ich venovať i vám všetkým, ktorí teraz
nemôžete byť fyzickí prítomní, keď sa Kristus za nás obetuje.

Myslím na vás všetkých a som spojený v modlitbe.
Ak by niekto súrne potreboval duchovnú pomoc, volajte 0918 483 113.

Pavol Štefurik, farár

