� ATKY VŠETKÝCH NÁRODOV

MODLITBOVÝ DEŇ K ÚCTE PANNY MÁRIE
ÁRIE,,

sobota,
15. február 2020
Mestská hala na Klokočine

NITRA

Pozvanie na Modlitbový deň k úcte

Matky všetkých národov

Milí pútnici, srdečne Vás opäť tento rok pozývame na Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky
všetkých národov, ktorý sa uskutoční v sobotu, 15. februára 2020 v Mestskej hale na Klokočine
v Nitre. Slávnostnej svätej omši bude predsedať J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

Počas tohto modlitbového dňa hlbšie pochopíme víťaznú moc modlitby a vzácnosť
nášho utrpenia, keď ho prijmeme a nesieme v láske a s láskou. Pretože tak môžeme
aj my celkom konkrétne prispieť k tomu, aby sa zabránilo nešťastiu a vojne
a aby sa naplnilo Božie spásne dielo pre našu dobu.
Povzbudení týmto vedomím budeme môcť s novou a väčšou dôverou hľadieť do budúcnosti.

KONTAKTNÉ OSOBY: Ubytovanie pútnikov: Ing. Cyril Šabo, tel. 0915 495 574
Nahlasovanie autobusov: Alžbeta Klenková, 0911 912 408 alebo Gabriela Habrmanová, 0903 912 570
Alebo na emailovej adrese u Jany Bohovičovej: modlitbovyden@rodinapannymarie.org
		

PROGRAM - sobota, 15. február 2020
8.30 hod. Eucharistická poklona
9.30 hod. Prišli sme k Matke - svedectvá
10.30 hod. Prednáška P. Paula Mariu Sigla
s aktuálnymi príspevkami na tému:
Panna Mária, Matka všetkých národov, nám vysvetľuje
víťaznú moc modlitby a obetovaného utrpenia
12.00 hod. Obedná prestávka
13.30 hod. Eucharistická poklona
14.00 hod. Pokračovanie prednášky
15.00 hod. Hodina Božieho milosrdenstva
16.00 hod. SVÄTÁ OMŠA
Slávnostné zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie
Počas dňa je možnosť pristúpiť k SVIATOSTI ZMIERENIA

Autobusy a skupiny:
Spolu s nižšie uvedenou osobou
príde ........ (prosím uveďte počet)
pútnikov.
Jednotlivec (prihláška nie je záväzná)

Meno: ......................................................................

Priezvisko: .............................................................

Ulica, č.d.: ..............................................................

PSČ: .........................................................................

Mesto: .....................................................................

Tel.: .........................................................................

E-Mail: .....................................................................



Ďalšie informácie na:
www.modlitbovyden.sk

PRIHLÁŠKA

Som kňaz a rád by som na sv. omši
koncelebroval.

PRIHLÁŠKY

PREKLAD

STAROSTLIVOSŤ O DETI

Autobusy a skupiny prosíme, aby sa
prihlasovali prostredníctvom formulára, telefonicky alebo emailom. Pre
kňazov nie je prihlasovanie povinné,
z organizačných dôvodov je však nápomocné.

Prednášky počas modlitbového dňa
budú z nemeckého jazyka simultánne prekladané do slovenčiny a maďarčiny. Pri vstupe do haly si budete
môcť za zálohu 5 Eur zapožičať rádio.
Ak môžete, prineste si slúchadlá k mobilu, alebo vlastné rádio, aby ste sa
mohli naladiť na uvedenú frekvenciu.

Sestry z Rodiny Panny Márie ponúkajú starostlivosť o deti vo veku od 3 rokov v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od
13.30 do 15.45 hod.

PRÍCHOD

PRÍSPEVOK

Ak hľadáte informácie o pútnických
autobusoch, alebo chcete pristúpiť na
trase do Nitry, obráťte sa na pani Klenkovú alebo Habrmanovú. Organizátorov
autobusov prosíme, aby sa čo najskôr
kontaktovali na vyššie uvedené tel. čísla.
Vyplnené formuláre posielajte na adresu: Alžbeta Klenková, Mierová 61,
937 01 Želiezovce, alebo emailom.

Mestská hala, Dolnočermánska 105
na Klokočine v Nitre, je ľahko dostupná autom alebo mestskou hromadnou
dopravou z autobusovej i vlakovej stanice. V areáli a na okolí je dostatok
miesta na parkovanie.

OZNAM PRE KŇAZOV

Prosíme kňazov a diakonov, aby si so
sebou priniesli albu. Omšové rúcha
dostanete v sakristii.
Za účasť na modlitbovom dni sa neplatí.
Prosíme Vás však o pomoc na pokrytie
nákladov milodarom pri kolekte počas
sv. omše alebo prevodom na číslo účtu
IBAN: SK58 0200 0000 0037 8204 6751
s poznámkou: Modlitbový deň 2020.

