CELOROČNÝ PROGRAM
svätých omší a pobožností na Mariánskom pútnickom mieste Hora Živčáková

v roku 2016
Hlavné púte
Jarná - na sviatok Najsvätejšej Trojice
Nedeľa - 22. 5. 2016
sv. omša o 12.00 h.
Jesenná – nedeľa po 4. októbri (výročie posviacky kostola Panny Márie Matky Cirkvi)
Nedeľa – 9. 10. 2016
sv. omša o 12.00 h.

Púť Svetového apoštolátu Fatimy Čiech a Moravy
Sobota - 25. 6. 2016
12.00 – 14.00 h.

Nedeľné sv. omše
Celoročne o 11.00 h. – kostol Panny Márie Matky Cirkvi
Od 29. mája do 2. októbra 2016 o 13.00 h. – kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja
Od 16. do 30. októbra 2016 o 13.00 h. – kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sväté omše cez týždeň
Celoročne o 11.00 h. - kostol Panny Márie Matky Cirkvi
vo štvrtok po sv. omši Eucharistická adorácia v kaplnke sv. Jozefa do 15.00 h.
Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota: sv. omše nie sú

Sväté omše vo sviatky
o 11.00 h. – kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Sväté omše na 1. sobotu v mesiaci (po celý rok)
o 10.00 h. – Mariánske večeradlo – kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja
o 11.00 h. – sv. omša – kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja
o 20.00 h. – nočná adorácia – kaplnka sv. Jozefa

Svätý rok Milosrdenstva
každý deň o 15.00 h. – korunka Božieho Milosrdenstva – kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Adorácie nočné
1. sobota v mesiaci o 20.00 h. – kaplnka sv. Jozefa
pred jarnou a jesennou púťou – kostol Panny Márie Matky Cirkvi
pred sviatkom Panny Márie Kráľovnej (21. 8. 2016) – kaplnka sv. Jozefa

Príležitosť ku Sviatosti zmierenia (pokánia)
Po celý rok – ½ hod. pred sv. omšou o 11.00 h. – kostol Panny Márie Matky Cirkvi
Mariánske sviatky – 1 hod. pred sv. omšou – kostol Panny Márie Matky Cirkvi

Modlitba posvätného ruženca
vždy ½ hod. pred sv. omšou, predmodlieva sa niekto z pútnikov

Pobožnosť Krížovej cesty
Veľký Piatok (25. 3. 2016) o 9.30 h. z kostola v Korni do kaplnky Panny Márie Kráľovnej Pokoja
Pred jarnou púťou o 19.30 h. z kostola v Korni do kostola Panny Márie Matky Cirkvi
Pred jesennou púťou o 19.30 h. od Turzovky (kaplnka Božieho Milosrdenstva) do kostola
Panny Márie Matky Cirkvi

Nedeľné sväté omše v kostole v Korni
zimné obdobie (október - apríl) sobota o 17.10 h.
letné obdobie (máj - september) sobota o 18.00 h.
nedeľa o 7.45 h. a 9.30 h.

Brána milosrdenstva
Hlavný vchod do kostola Panny Márie Matky Cirkvi
Pre svätý rok Milosrdenstva bola otvorená 13. Decembra 2015.
Podmienky ako získať odpustky nájdete v prílohe.

Púte z iných farností mimo termínov v programe, je potrebné nahlásiť
aspoň týždeň vopred na:
mobil: 0911 551 028 (v prípade nedostupnosti pošlite SMS alebo volanie opakujte)
e-mail: msscc@maria.sk
alebo 0905 449 625, 041 4356 332, 041 4356 211 / e-mail: mahrik@rcc.sk
www.zivcakova.sk
facebook: https://sk-sk.facebook.com/zivcakovahora

Ubytovanie
Penzion Korzo, Korňa č. t. 041 4356 123,mobil: 0915 256 651, mail: kontrikova@stonline.sk
Penzion Mária, Korňa č.t. 041 4356 205, mob: 0915 830 246, 0908 240 771
mail: penzionmaria@stonline.sk
Penzion Kriváň, Korňa č. t. 041 4353 833, mob. 0907 499 423, 0907 080 333
mail: krivanpenzion@gmail.com
Restaurant Bar ARTEMIS, Turzovka č. t. 0917 769 901, 0948 344 056, 041 4353 912
mail: info@restaurantartemis.sk
www.restaurantartemis.sk

Doporučenie pre pútnikov, ktorí sa chystajú navštíviť pútnicke miesto motorovým
vozidlom v zimnom období
Prosíme vodičov, aby bezpodmienečne rešpektovali svetelnú signalizáciu a dopravné značky.
Upozorňujeme, že v zimnom období môže byť cesta v nižšej polohe bezproblémová, no v horných
polohách sa môže vyskytovať námraza, utlačený, či čerstvo napadaný sneh.
Doporučujeme preto, si so sebou vziať snehové reťaze, prípadne vrecko s posypovým materiálom.

MIMORIADNEHO SVÄTÉHO ROKA MILOSRDENSTVA PRE PÚTNIKOV SÚ NASLEDOVNÉ:
Čo sú odpustky?
Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka
viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok
pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad
zadosťučinení Krista a svätých. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi, bod 1471)
I. Aby veriaci mohli pri príležitosti mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva zažiť a dosiahnuť
odpustky, musia na znak hlbokej túžby po obrátení uskutočniť nasledovné úkony:
1. Vykonať krátku púť k Svätej bráne otvorenej pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku
milosrdenstva, a prejsť ňou. Svätá brána sa nachádza na pápežských bazilikách v Ríme, na
katedrálach, na bazilikách minor a určených pútnických kostoloch.
2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia. Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.
3. Byť na slávení svätej omše a prijať Najsvätejšiu eucharistiu. Svätá omša nech je spojená s
reflexiou (homília, príhovor) nad milosrdenstvom.
4. Pomodliť sa Vyznanie viery – Verím v Boha.
5. Pomodliť sa (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu) za Svätého Otca a na jeho úmysly, ktoré nosí v
srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta.
Aj chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, môžu získať odpustky a to tým, že:
1. Svoje utrpenie (choroba, akékoľvek utrpenie, samota atď.), ktoré je pre nich skúškou, budú
prežívať s vierou a s radostnou nádejou vo vzkriesenom Pánovi. 2. Príjmu Najsvätejšiu eucharistiu.
3. Budú účastní slávenia svätej omše, alebo spoločnej modlitby (napr. ruženec, Korunka Božieho
milosrdenstva, liturgia hodín atď.), a to aj v prípade, že to bude pre nich možné len cez
masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, internet).
Všetci veriaci môžu dosiahnuť odpustky mimoriadneho Svätého roka, ak budú konať skutky
telesného a duchovného milosrdenstva. Odpustky môže získať veriaci, keď sám vykoná jeden,
alebo viac skutkov telesného, či duchovného milosrdenstva.
Skutky telesného milosrdenstva sú:
1. Dávať jesť hladným. 2. Dávať piť smädným. 3. Prichýliť pocestných. 4. Odievať nahých. 5.
Navštevovať chorých. 6. Poskytovať pomoc väzňom. 7. Pochovávať mŕtvych.
Skutky duchovného milosrdenstva sú:
1. Napomínať hriešnikov. 2. Poúčať nevedomých. 3. Dobre radiť pochybujúcim. 4. Tešiť
zarmútených. 5. Trpezlivo znášať krivdu. 6. Odpúšťať ubližujúcim. 7. Modliť sa za živých i mŕtvych.
Jubilejné odpustky môžu získať aj väzni:
1. Vo väzenských kaplnkách. 2. Vždy, keď prejdú bránou svojej cely a obrátia sa myšlienkou a
modlitbou na Boha Otca.
V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva možno privlastniť odpustky aj zosnulým, a to
prostredníctvom obety svätej omše a modlitby za zosnulých.

