ĎAKUJEME VÁM!
Nech dobrý Boh hojne
žehná vašu rodinu
a vedie váš život!

Pozvánka k spolupráci
vo vašej farnosti

Koordinátorka pre kontakt s farnosťami Michaela
Nemcová
0911 911 750
michaela.nemcova@rodinkovo.sk
www.adoraciarodin.sk

Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje,
povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh.
Ten, ktorý každému z nás zveril vzácne poslanie:
byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestrami.
Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky.
On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje
v radostiach i námahách.
Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho,
počúvať Ho, hovoriť s Ním
je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť.
Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením.
Zastav sa spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou.

Milí priatelia,
pozývame vás zapojiť sa
do veľkého duchovného zápasu
pre dobro manželstiev a rodín na Slovensku
v celoročnej štafetovej adorácii rodín za rodiny
v roku 2019.

Mapa farností Slovenska, ktoré sa plánujú zapojiť
do adorácie rodín za rodiny
v roku 2019

Ak vás toto pozvanie zaujalo,
bude potrebné urobiť hlavne nasledovné:
1. vyžiadať si od Rodinkova konkrétny termín
v roku 2019 pre vašu farnosť;
2. prekonzultovať s vašim kňazom vo farnosti možnosť
vystaviť Sviatosť Oltárnu v daný deň o 8.00 a uložiť
ju o 20.00;
3. osloviť vo vašej farnosti 12 rodín, z ktorých každá
zabezpečí jednu hodinu adorácie, komunikovať
s nimi pár dní pred adoráciou a odovzdať im
pripravené modlitby na adoráciu.

Ak by ste aj nemali možnosť pomôcť s koordináciou adorácie
vo vašej farnosti, prijmite pozvanie zastaviť sa pred Pánom v niektorej
z farností na jednu hodinu, kde bude adorácia prebiehať.
Staňte sa aj vy súčasťou veľkej misie pre dobro rodín na Slovensku!

K dispozícii vám budú tlačené pozvánky pre rodiny, plagát
na nástenku vo farnosti a telefonická resp. emailová podpora
zo strany Rodinkova.

Vyprosujme si spoločne Božie požehnanie,
dar Jeho pokoja a múdrosti pre naše rodiny.

Viac informácií o celej iniciatíve a úlohách koordinátora
nájdete na stránke
www.adoraciarodin.sk

Prosme tiež, aby nikto nepochyboval o Božom pláne
s manželstvom rodinou a aby sa obrátili tí,
ktorí na ňu útočia alebo jej svojím zmýšľaním
či konaním ubližujú.

