Oslavme spolu:

30 LET TRVÁNÍ VEČEŘADEL
V KŘENOVICÍCH

6. listopadu 2021 si budeme připomínat krásné 30. výročí trvání večeřadel
v Křenovicích u Kojetína.
Budeme děkovat celé Nejsvětější Trojici za dar večeřadel a P. Marii dáme
spolu dárek, který Ji jistě udělá největší radost
Jako vždy začneme v 16 hod. modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství,
pomodlíme se latinsky růženec za kněze a druhým růžencem poděkujeme
Bohu za všechny milosti, kterými nás za těch 30 let obdařil.
Zasvěcením Neposkvrněnému Srdci P. Marie vstoupíme do tohoto
nejbezpečnějšího útočiště a přijmeme Božské sérum proti krizi víry,
vlažnosti a lhostejnosti.
V 18 hod. budeme slavit Mši svatou, v děkování a prosbách za vítězství
Neposkvrněného Srdce P. Marie.
Při adoraci se připojíme k děkování a klanění P. Ježíše jeho nebeskému
Otci. Zasvětíme se Jeho Nejsvětějšímu Srdci a odevzdáme Mu celý svůj
život i historii a budoucnost večeřadel.
Po večeřadle se přemístíme do budovy fary na agapé, a tímto prosím
ochotné kuchařky o přivezení něčeho dobrého na zub.
Při vzájemném sdílení se můžeme zaposlouchat do vyprávění Tomáše
z našeho společenství, který se 11. srpna 2021 vydal na 1300 km dlouhou
pěší pouť do Lurd (Francie) - přes Pyreneje - Santiago de Compostela –
Fisterra "konec světa" - Porto (Portugalsko). Domů se vrátil 15. října, tak
je plný čerstvých zážitků a jak sám říká: „Bůh se mi na cestě dal
mnohokrát poznat, byl super :)“
A zde máte odkaz na jeho fotky z této pěší pouti:
https://photos.app.goo.gl/LapWUuSMfkn33Vvz8
Nechť nás provází ujištění P. Marie z Modré knihy:
 Díky těmto večeřadlům můžete dosáhnout milosti obrácení pro
mnoho ubohých hříšníků, zvláště těch, kteří Božího milosrdenství
nejvíce potřebují.





Těmito večeřadly dáváte velkou sílu přímluvě a smíru vaší nebeské
Matce, která mnohokrát intervenovala mimořádným způsobem za
zkrácení bolestné doby velké očistné zkoušky.
Těmito večeřadly prosíte o dar druhých Letnic, které se už přibližují,
protože mé Neposkvrněné Srdce se stalo novým duchovním
večeřadlem, v němž se uskuteční tento božský zázrak pro Církev a
pro celé lidstvo.

Na všechny se těším a děkuji za vzájemné sepětí v modlitbách.
Markéta Maria

