7. veľkonočná nedeľa – 16. mája 2021
Po VH; Ut VH, Ro; St Ad, Ro; Št VH, Ro; Pi VH; So 19.00 Ro; Ne 8.00 Ro; Ad 9.15; VH 10.30.
Na sviatok Nanebovstúpenie Pána a liturgickú spomienku Panny Márie Fatimskej pripadlo aj
40. výročie atentátu na sv. Jána Pavla II., tu, na námestí. Povedal pápež v stredu na generálnej
audiencii. On sám s presvedčením zdôrazňoval, že za svoj život vďačí Fatimskej Panne Márii. Táto
udalosť nám dáva vedomie, že náš život a dejiny sveta sú v Božích rukách. Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie zverujeme Cirkev, nás samých i celý svet. V modlitbe prosme o pokoj, o koniec pandémie
a o ducha pokánia a nášho obrátenia.“ Až do októbra 2021 vždy 12. v mesiaci večer bude prenášať
televízia LUX modlitbu sv. ruženca z Fatimy.
Vo všetkých kostolov, aj v stredu v Adidovciach, a vo farskej budove boli rozmiestnených desať
hasiacich prístrojov, štyri ohlasovne požiaru, čím sa realizovala požiarna ochrana verejných budov
podľa príslušného zákonného nariadenia. Ďakujeme Obecným úradom Ro, Ad, VH za uhradenie faktúr
za požiarnu ochranu v našich kostoloch.
V piatok bolo riadne zasadnutie FER vo Vyšnom Hrušove, kde sme sa zaoberali plánom
hospodárskych prác v kostole a farskej budove počas letnej sezóny.
Na budúcu nedeľu 23. mája je farská zbierka na kostolné potreby vo V. Hrušove aj v Rovnom.
Aplikáciu Breviár nájdeme pomocou Obchod play, alebo Google. Ikonka má štvorcový tvar
tmavobordovej farby. Vo vnútri je biely kruh a v ňom červený kríž. Vo PC počítačoch sa nachádza na
adrese www.tkkbs.sk stránke KBS, kolónka Liturgia hodín.
Breviár alebo Liturgia na posvätenie času je oficiálna modlitba Cirkvi pre klerikov aj laikov.
Pozostáva z Invitatória, ranných chvál, modlitby cez deň: predpoludním, napoludnie a popoludní,
večerných chvál a kompletória. Invitatórium, pozvanie na modlitbu, má svoje miesto na začiatku
celého cyklu dennej liturgickej modlitby. Kladie sa buď pred posvätné čítanie, alebo pred ranné chvály,
podľa toho, ktorou liturgickou modlitbou sa deň začína. Ranné chvály sa modlia ráno, na začiatku dňa.
Večerné chvály večer pred západom slnka. Kompletórium je modlitby pred spaním.
V piatok na detskej sv. omši s prvoprijímajúcimi deťmi sa zameriame na spytovanie svedomia
pred prijatím prvej sviatosťou zmierenia.
Vigílna sv. omša o Duchu Svätom bude v Rovnom o 19.00 hod., ako výraz vytrvalej modlitby
podľa príkazu apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne vytrvali na modlitbách spolu s Máriou
Ježišovou matkou.
V nedeľu sa zavŕši veľkonočné obdobie slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Druhý najväčší
sviatok čo do významu po Veľkej noci. Spieva sa sekvencia pre alelujovým veršom. Deväť dní pred tým
sa po sv. omší aj súkromne modlíme Deviatnik k Duchu Svätému. Aby nás Duch Svätý viedol po božích
cestách, zvlášť v tejto dobe pandémie a sekularizácie, keď vládne mentalita nič nie je sväté.
"Matka Afriky, oroduj za nás a za moslimov". Túto invokáciu čítame v apside baziliky Panny
Márie, Matky Afriky, ktorá z výšky pozerá na hlavné mesto Alžírska. Práve odtiaľto v stredu zaznie
ruženec v rámci modlitbového maratónu za ukončenie pandémie, ktorý na mesiac máj vyhlásil pápež
František.

