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Sedembolestná Panna Mária
Patrónka Slovenska

Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je
známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je
symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný
nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa
tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:
1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chce
chcell zabiť malého Ježiša
3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
6. Snímanie z kríža
7. Ježišov pohreb
Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza z
roku 1412, kedy sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol
ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna
Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou ná
národnou
rodnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u
nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola
vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil
Sedembolestnú Pannu
nnu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce
tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a
vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.
(www.zivotopisysvatych.sk)

Modlitba Sedembolestného ruženca
Po prežehnaní sa znakom svätého Kríža nasleduje:
Verím v Boha…,
Sláva Otcu…,
Otče náš…,
3 x Zdravas Mária…
a) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke…,
b) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke…,
c) …Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke…,
Sláva Otcu…,
Otče náš…,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tajomstvá:
Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.
S ktorým si do Egypta utekala.
Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.
Ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste
Ktorého si videla na kríži umierať.
Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.






Každé tajomstvo sa modlí:
Otče náš....
Zdravas 7x...
Sláva....
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný hlboko mi v srdce vtlač.

Po poslednom tajomstve sa modlí:
3x Zdravas Mária...Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...
Modlitba na záver:
Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič 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.
(www.modlitba.sk)

OZNAMY NA 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ













14.9. Pondelok Povýšenie Svätého kríža, sviatok
15.9. Utorok
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, slávnosť
16.9. Streda
Sv. Kornélius, pápež, Sv. Cyprián, biskup, mučeníci, spomienka
20.9. Nedeľa
DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Ostatné dni sú cezročné férie.
Na sviatok Povýšenia Svätého kríža, v našej farnosti slávnosť titulu zasvätenia filiálneho kostola, budú
v sobotu sväté omše len v Kostole Svätého kríža, na obed o 12.00 hod. a večer tiež zo slávnosti
Povýšenia Svätého kríža o 16.30 hod. V tento deň bude v Kostole Svätého kríža aj poklona Oltárnej
sviatosti od 14.30 hod. do večernej svätej omše. O 16.00 hod. sa pred vyloženou Sviatosťou pomodlíme
bolestný ruženec.
V utorok 15.9. na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, budú sväté omše tak ako
obvykle v deň slávnosti – 10.00, 12.00 a 16.30 hod. Pred večernou svätou omšou sa o 16.00 hod.
spoločne pomodlíme sedembolestný ruženec. V Nemciach bude svätá omša o 9.00 h. kde je výročie
posviacky kostola.
V utorok sa po večernej svätej omši uskutoční vo farskom kostole o 17.30 hod. organový koncert
organistu Jána Bullu. Srdečne pozývame.
V tomto týždni – stredu (16.9.) a piatok (18.9.) o 15.00 hod. bude vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny
Márie stretnutie prvoprijímajúcich detí s farskou katechézou. Účasť detí je povinná. Prosíme rodičov
a katechétov, aby dohliadli na bezpečnosť detí pri presunoch zo škôl.
Svätá spoveď prvoprijímajúcich detí z cirkevnej školy a ich rodinných príslušníkov bude v sobotu
19.9.2020 od 13.00 do 14.00 hod. Upratovanie kostola s pomocou rodičov pred slávnosťou 1. svätého
prijímania bude tiež v sobotu 19.9.2020 o 8.00 hod. vo Farskom kostole.
V deň 1. svätého prijímanie (20.9.), prosíme rodičov, aby svoje deti priviezli do fary aspoň 15 minút pred
začiatkom svätej omše (teda do 10.45 hod.).
Aj tento štvrtok bude od 16.00 do 16.25 hod. vyložená Sviatosť oltárna.
Úradné hodiny v kancelárii: Pondelok, Streda, Piatok: 9.00 – 11.45 h. a Utorok, Štvrtok, Piatok: 17.15 – 18.00 h.
tel.: 048/ 412 45 31
mobil: 0911 880 298
e-mail: bb.mesto@fara.sk
web: www.bbmesto.fara.sk
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