SIEDMY DE :

ÔSMY DE :

DEVIATY DE :

5. 12.: Materská modlitba

6. 12.: Materské utrpenie

7. 12.: Materská nádej

"Oslavujte Pána, pretože je
dobrý, že ve ne trvá jeho
milosrdenstvo."
(Dan 3, 89)

"Radujte sa, ke máte ú as
na Kristových utrpeniach,
aby ste sa radovali a plesali,
aj vtedy, ke sa zjaví
jeho sláva."
(1Pt 4, 13)

"Ve ja poznám zámer, ktorý
mám s vami – hovorí Pán. Sú
to myšlienky pokoja a nie
súženia: dám vám budúcnos
a nádej."
(Jer 29,11)

Utrpenie je pre m a strata, i
už psychická alebo fyzická
strata nie oho, o sa nedá
nahradi . Utrpenie je boles ,
ktorá je v našom vnútri, nie v
našej hlave, ale v našom srdci
a v našej duši. Utrpenie je
neopísate ný pocit prázdnoty. Utrpenie je podvedomá
vec, ktorú musí lovek nespoetne ve akrát prekona a
vyrovna sa s ou. Utrpenie
je asto velmi krehké a núti
nás vybera si medzi vecami,
inmi,
mi medzi
ktorými sa niekedy vybera
nedá. (Erich K.)

Nádej sa ukrýva vo všetkých
mali kostiach vesmíru. Je to o
tom vidie východ slnka, ke je
ešte vonku tma. Pláva tak
aleko, až stratíš breh z doh adu, nevediac, i je pred tebou
pevnina. Zapáli svetlo vo svojom vnútri veriac, že prežiari
tmu vôkol seba, nevediac, aká
ve ká je. Uzavrie vysokú stávku a nedosta žiadnu záruku.
Nádej znamená ži . loveku
môžu vzia ve a vecí, no nádej
stratí lovek len vtedy ke sa
jej vzdá on. (Ivana S.)

https://www.youtube.com/
watch?v=_99ySDoC1fw

V o dúfaš? Odovzdaj, prosím
svoje nádeje do rúk našej Nebeskej Mamy.

Je to kus môjho úprimneho
ja, ktorý môžem odovzda
iba niekomu tam vyššie. Je to
uvo nenie, pád kame a zo
srdca po náro nom dni. Je to
kájanie sa, s ažnos , i prosba
v zložitej životnej situácii. Nie
je to iba pár nau ených fráz,
ale nie o hlbšie a zložitejšie.
Nie o, o lovek loveku poveda nedokáže. (Samuel B.)
https://www.youtube.com/
watch?v=iBWeRK-j0Hw
Akú modlitbu máš rád? Nájdi
si, prosím dnes na u as a
skús sa ju pomodli .
Drahá Mamina, u nás, prosím modli sa s dôverou a
nádejou, že Tvoj Najdrahší
Syn nás vypo uje.
Amen.

Dnes pri nejakej ažkosti a
utrpení, si prosím spome
na niekoho so svojich drahých a skús ho za neho obetova .
Mamina Naša Sedembolestná, ty si to ko trpela z lásky,
posil uj nás, prosím v našom
utrpení a bolesti.
Amen.

https://www.youtube.com/
watch?v=NWF2JBb1bvM

Mamina nezlomnej nádeje,
chrá nás, prosím pred zúfalstvom strachu
a drž nás pevne vo svojom
materinskom náru í.
Amen.

Novéna k Nepoškvrnenej Panne Márii 2018
pripravil Róbert Flamík, sdb - Farnos svätého Tomáša apoštola Šípok

Milí priatelia don Bosca
a mladých.
Deviatnik k Nepoškvrnenej
matke don Bosco ve mi odporúal svojim drahým.

Nech je zdrojom požehnania a
radosti pre tých, ktorí sa ho
modlia i pre tých, za ktorých ho
môžeme obetova . Veríme, že
vám prinesie ve a milostí a radosti na príhovor našej Mamy.

Má takúto schému.

Zvestovanie Panne Márii a vyhnanie Adama a Evy z raja, obraz, Fra Angelico

Na každý de je pripravených nieko ko podnetov.
1. vždy jedna z vlastností našej Mamy,
2. biblický citát
3. podelenie sa rôznych mladých udí,
4. podnet vo forme videa,
5. mali ká úloha, i skôr výzva :)
6. a potom kratu ká modlitba k Panne Márii.
Na fb stránke saleziáni domka partizánske a na pcsipok.sk, bude k tomu doplnená ešte jedna báse na každý de ako možné preh benie našej modlitby, uvažovania a života. Možno sa vám to zdá prive a, ale sú to skôr
podnety ako nie o nútené. Ak vám poslúžia budeme len
radi.

Nech vás i nás na tejto peknej ceste ku jej sviatku sprevádza jej príhovor i ochrana. A zárove vás srde ne pozývame 7. decembra o 18.00 na slávnostnú sv. Omšu ku
jej cti v kostole sv. Tomáša na Šípku, po ktorej nasleduje krátka akadémia pripravená našimi mladými.
Pokoj s vami.
Vaši saleziáni a mladí. +

ÚVOD:
28. 11.: Kto je Matka?
"Velebí moja duša Pána a
môj duch jasá v Bohu mojom
Spasite ovi."
Matka pre m a znamená celoživotnú lásku. Bezprostrednú /
bezpodmiene nú lásku. Osobu
ktorá mi dôveruje a posúva ma
vpred aj napriek mojim chybám. Aj ke mi nerozumie,
snaží sa o to a rešpektuje moje
rozhodnutia. lovek, ktorý mi
dal základné hodnoty do života
a bez ktorého by som nebol
tým ím som dnes. (Pavol H.)
Pomodli sa, prosím dnes tak
troška viac za svoju mamu.
https://www.youtube.com/
watch?v=7c8hiQ3Iwnc
Naša Nebeská Mama, oroduj, prosím za nás, svoje
milované deti.
Amen.

ŠTVRTÝ DE :

PIATY DE :

1. 12.: Materská tvorivos

2. 12.: Materská improvizácia

3. 12.: Materská h bka

"Lebo z ve kosti a krásy
stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvorite ."
(Múd 13, 5)

"Potom vzal pä chlebov
dve ryby, pozdvihol o i k
nebu, dobrore il nad nimi,
lámal ich a dával svojim u eníkom, aby ich predkladali
zástupu."
(Lk 9, 16)

"Neomilostenú omilostím,
tomu, o nie je môj ud,
poviem: "Ty si môj ud" a on
mi povie: Môj Boh."
(Oz 2, 25)

PRVÝ DE :

DRUHÝ DE :

TRETÍ DE :

29.11.: Materská Neha

30.11.: Materská obetavos

"Ešte bol aleko, ke ho
zazrel jeho otec, a bolo mu
ho úto. Pribehol k nemu a
hodil sa mu okolo krku a
vybozkával ho."
(Lk 15, 20b)

"Ke uplynuli pod a Mojžišovho zákona dni ich o is ovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili
Pánovi... a aby obetovali,
ako káže Pánov zákon, pár
hrdli iek alebo dva
holúbky."
(Lk2, 22. 24)

Neha je láska. Ak sú k nám
udia nežní, znamená to, že
im na nás záleží. Niekedy lovek nepotrebuje ve ké slová,
dary, ospravedlnenia. Sta í
jedno nežné objatie i pohladenie a hne sa cíti akoby
zázrakom lepšie. Neha je ve mi mocné kúzlo, ktorého moc
je viac než obrovská a zvládne
ho každý milujúci lovek.
(L.L.)
Aké miesto má neha v tvojom živote?
https://www.youtube.com/
watch?v=YHrnTgpbiLo
Matka Nehy, u nás by k
sebe navzájom milšími a
láskavejšími.
Amen.

OBETAVOS - vzda sa nie oho o nám vyhovuje . Zbavi
sa pohodlnosti pre získanie
nie oho lepšieho, užito nejšieho bu pre nás samých
alebo pre niekoho iného.
(Matej H.)
https://www.youtube.com/
watch?v=twtNiWDN428
V om sa u íš obetavosti?
Nebeská Mama, Ty si to ko
obetovala pre našu spásu,
nás, prosím stáva sa
darom jeden pre druhého.
Amen.

Takže pokia to vezmem z pravej
podstaty slov a nie z hraníc ktoré
sú mi asto kladené, tak v prvom
rade je to SLOBODA.. .doslova
sloboda prejavu... Pocit vdýchnutia
duše na prvý poh ad neživej hmote.. .vyjadrenia svojich pocitov
túžob, i myšlienok. Pocit zhmotnenia nehmotného. Rovnako V AKA. V aka možnosti cítenia hlbšieho "bytia", ktoré loveku dáva
fantáziu a predstavivos ktorá je k
tomu potrebná. Rovnako v aka
iným dušiam, ktoré tú tvorivos
vedia oceni a tým vkladajú do
loveka množstvo energie pre
alšie tvorenie... Tvorenie svojho
ODKAZU. POKORA. Pokora a úcta
k materiálom v mojom prípade
drevu, ktoré nám v podobe stromov dáva potrebný kyslík a plody
pre obživu. No obetuje i svoje telo
pre naše potreby prežitia. Pod a
a každý lovek by mal nie o
tvori a tým zo seba strháva , nazvem to re aze. A tým sa stava
dusevne slobodný... Pre m a je
tvorivos k om ku slobode
(Jakub Š.)
o pekné sa ti podarilo vytvori
pre niekoho z tvojich drahých?
https://www.youtube.com/
watch?v=v5mdybeyLVc

Mamina, Naša drahá, taká
tvorivá v láske, u , prosím aj
nás tvori krajší život tým
okolo nás.
Amen

Improvizácia - Schopnos
spravi z ni oho nie o. Vedie
sa orientova v nie om, o je
ne akané. Zachova si chladnú hlavu, k ud a h ada riešenia, ktoré navedú na tú cestu,
z ktorej sa zišlo a treba improvizova . Nie o tvori , ím
sa zamaskujú "nedostatky",
medzery. Sú rôzne typy improvizácie a rôzne postoje k
nim. Najdôležitejší postoj pre
a je ten, aby si nikto ni
nevšimol. i v programe, i na
mne, i na hoci om. (Filip Š.)
https://www.youtube.com/
watch?v=IVikdEF35oI
Kedy si naposledy musel/
musela improvizova ?
V om?
Naša Najdrahšia Mamina, u
nás, prosím dôverova tvojmu milovanému Synovi.
Amen.

Ke niekto povie slovo h bka... prvé o mi napadne je,
že je nie o ve mi aleko, hlboko... No aj napriek tomu je
to pre nás možno to najdôležitejšie... To, o ma pre nás
najvä šiu hodnotu, aj ke
prvotný význam slova hlboko
môže vyznie ako nie o ve mi
vzdialené... Môže to by práve ten poklad v našom srdci,
ktorý ukrývame v h bke, v
strachu, aby sa mu ni nestalo. (Zuzana D.)
https://www.youtube.com/
watch?v=3XqypfUZp1Y
Skús, prosím dnes nie o
pekné napísa niekomu so
svojich drahých.
Mama, h bka tvojho srdca je
priepas ou lásky, ponor
nás, prosím do nej v každej
chvíli nášho života.
Amen.

ŠIESTY DE :

4. 12.: Materská ve kodušnos
"Istý lovek pripravil ve kú
ve eru a pozval mnoho udí.
Ke nadišla hodina ve ere,
poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: "Po te, už
je všetko pripravené."
(Lk 14, 16 - 17)
Ve kodušný pre m a znamená š achetný svojou podstatou a bytos ou. Boh je pre
a najvä šia ve kodušnos ,
akú poznám a mám. Je to
pokora, viera a štedros v
jednom. Ve kodušnos nepotrebuje na seba upozo ova ,
vychádza z istoty a preto ju
netreba h ada . (Kristína Š.)
https://www.youtube.com/
watch?v=tpqqIwYeGjQ
Kto ti napadne, ke sa povie
ve kodušnos ?
Mamina ve kodušnej lásky,
oroduj za nás
v našich zápasoch.
Amen.

