Program pešej púte
Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná
studnička - Kačín - Marianka.
Pešiu púť tvorí 10 zastavení:
Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa.
1.† Lurdská jaskyňa: TÚŽBY - úmysel púte modlitba
zasvätenie pútnikov (pochod - 5 min., pieseň)
2.† Kalvária pred kostolom: VYKÚPENIE – modlitba
za obrátenie (pochod - 45 min., zdieľanie, piesne)
3.† Kaplnka sv. Rity : UTRPENIE - modlitba za
chorých (pochod - 40 min., Ruženec)
4.† Bufet - mini prestávka, občerstvenie, WC
(15 min.)
5.† Kaplnka pokoja : ŠALOM modlitba za pokoj v duši
(pochod - 60 min., duchovná obnova ruženec)
6.† Kačin : „obed z plecniaka“,
(pochod - 25 min., stúpame v tichosti)
7.† Panna Mária ustavičnej pomoci : PROSBY modlitba na úmysly - Korunka k Božiemu
milosrdenstvu (pochod - 15 min.)
8.† Pri obrázku: MODLITBA - Božia ochrana na
životnej púti (pochod - 15 min., tichý zostup)
9.† Pri cintoríne : ZMŔTVYCHVSTANIE - modlitba za
Zosnulých (pochod - 15 min., piesne...)
10.† Pred Kostolom. - VYPROSUJEME - modlitba
poďakovanie
krátke stíšenie sa v kostole
Ruženec a Svätá omša

Na Bratislavskej Kalvárii - Kalvárskom vrchu.

K Z S p r e v á d z a j ú c i - pútnické bratstvo
s podporou Bratislavskej arcidiecézy
pozýva na pravidelnú mesačnú
Krížovú cestu na bratislavský Kalvárský vrch.
Vždy druhú nedeľu v mesiaci o 15.30h.
12.1.,9.2.,8.3.,5.4.,10.5.,14.6.
12.7.,9.8.,13.9.,11.10.,8.11.,13.12., 2020
Veľký Piatok 10.4. mimoriadne o 10h
Stretnutie veriacich pod lesom, ulica za Sokolovňou
sv. omša v kostole na Kalvárii o 17.00 h.
Prístup: zo zastávky MHD Sokolská vyjsť hore schodmi
pri bistre „7 Perón“ po ďalších schodoch vľavo vyjsť na
ulicu Za Sokolovňou (zvážte svoje obutie - lesná cesta)
KZ Sprevádzajúci pútnické bratstvo opatrujú bratislavskú
Krížovú cestu na Kalvárskom vrchu
sú spoluzakladatelia
OZ BRATISLAVSKÁ KALVÁRIA
www.transparentneucty.sk
Číslo účtu SK0609000000005162391887
Účet na obnovu bratislavskej Krížovej cesty

Sprievodca pútnika 2020
KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo
Ročník: 17 Rok: 2020
S podporou Bratislavskej Arcidiecézy
Bratislavské procesie :
Slávnosť Božieho milosrdenstva
Nedeľa 19.4.2020.
Kostol sv. Cyrila a Metoda 14.50h
Procesia v uliciach - Korunka
Lurdská jaskyňa - Ruženec
Kostol Panny Márie Snežnej
Sv. omša o 17h
Sviatok Povýšenie sv. Kríža
Nedeľa 13.9.2020.
Dom Kostol sv. Martina o 14.30h
Procesia v uliciach mesta
Krížová cesta
na Kalvárskom vrchu 15.30h
Kostol Panny Márie Snežnej
Sv. omša o 17h
Fatimské soboty
na bratislavskej Kalvárii
Prvá sobota v mesiac maj - október
o 15h sv. omša o 16h
Pešie púte Bratislava – Marianka
9. mája a 10. októbra
Začiatok púte:
Bratislavská Kalvária Lurdská
jaskyňa o 800 h.
Možnosti pripojiť sa:
MHD ŽST Železná studienka kaplnka
sv. Rity o 910 h.
Železná studnička pri bufetoch
Pri Bufete o 1015 h.
Areál Kačin o 1220 h.
Spoločné putovanie do Marianky

KZ Spb.

 www.sprevadzajuci.sk 

Mapa pešej púte:

Pútnické kilometre :
Bratislavská Kalvária - Marianka = 15 km
Kaplnka sv. Rity - Marianka = 13 km
Železná studnička - bufet - Marianka = 10 km
Cesta domov: samostatne alebo skupinka
Možnosti:
Marianka námestie - autobus Eurolines
pešo do Záhorskej Bystrice odtiaľ - autobus MHD č. 37

Slovensko bolo zasvätené Kristovi Kráľovi.

Na 3. Eucharistickom kongrese v
Bratislave - Petržalke dňa 18.9.2005.
KZ Sprevádzajúci - pútnické bratstvo odporúča modliť sa
túto modlitbu ako zasväcujúcu modlitbu členom bratstva
na prvé piatky, ako aj veriacim na Slovensku.

Modlitba ku Kristovi Kráľovi.
(Pápež Pius XI., 21.2. 1923)
Pane Ježišu Kriste, uznávam Ťa za Kráľa sveta. Všetko,
čo bolo stvorené, pre Teba bolo stvorené! Rob teda so
mnou podľa svojho práva. Obnovujem svoj krstný sľub a
zriekam sa zlého ducha i všetkej pýchy jeho, i všetkých
skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako príkladný
kresťan. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko,
aby som právam Boha a Tvojej sv. Cirkvi dopomohol k
víťazstvu. Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje
úbohé skutky tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali
Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa upevnila vláda Tvojho
pokoja na celom svete. Amen.

Modlitba, sv. Jána Pavla II. Za rast.
Mária, Matka milosrdenstva, bdej nad všetkými, aby
nebol Kristov kríž vyprázdnený, aby človek nezmaril
cestu dobra, aby nestratil povedomie hriechu, aby rástol
v nádeji v Boha, ktorý je plný milosrdenstva, aby
slobodne konal dobré diela, čo mu pripravil Boh a bol tak
celým životom „na chválu jeho slávy“ Amen.
Sv. Ján Pavol II. oroduj za nás. Amen.

Spoločná spirituálna modlitba KZ Spb.
Modlitba sv. Jána Pavla II., Lurdy 14. Augusta 2004
Nová evanjelizácia tretieho tisícročia, vnímajte text
modlitby.Kristocentrický princíp v úcte Panny Márie,
Viesť sa, Pannou Máriou, mottom: „Totus tuus“
Panna Mária, Matka, sprevádza sv. Cirkev už viac ako
2000 rokov. Z časti modlitby, Buď našou sprievodkyňou,
na cestách sveta, je odvedený názov Sprevádzajúci pútnické bratstvo, Sv. Ján Pavol II v modlitbe myslel,
na ikony Hodegitria z gréckeho jazyka: „Ukazovateľka
cesty“, tá, ktorá ukazuje cestu, sprievodkyňa na ceste.
Panna Mária, ukazuje na Ježiška,
ako na cestu, pravdu i život. Ján 14,6
Zdravas’ Mária, chudobná a ponížená Žena,
požehnaná od Najvyššieho, Panna nádeje, úsvit nového
veku, spájame sa v tvojej piesni chvály, aby sme
oslavovali Pánovo milosrdenstvo, ohlasovali príchod
kráľovstva a úplné oslobodenie človeka.
Zdravas’ Mária, ponížená služobnica Pána,
slávna Matka Krista, Panna verná, svätý príbytok Slova,
uč nás vytrvať v počúvaní Božieho slova a byť poslušnými
hlasu Ducha, pozornými voči jeho výzvam v hĺbke nášho
svedomia. i voči jeho prejavom v historických udalostiach.
Zdravas’ Mária, Žena utrpenia, Matka žijúcich,
panenská nevesta pod krížom, nová Eva, buď našou
sprievodkyňou na cestách sveta. Uč nás žiť a rozdávať
Kristovu lásku, stáť spolu s tebou pred nespočítateľným
množstvom krížov, na ktoré je tvoj Syn ešte stále
pribíjaný.
Zdravas’ Mária, Žena viery, prvá z učeníkov,
Panenská Matka Cirkvi, pomôž nám vždy rátať s nádejou,
ktorá je v nás, s dôverou v ľudské dobro a s láskou Otca.
Uč nás vytvárať svet povstávajúci zvnútra v hĺbke ticha a
modlitby, v radosti bratskej lásky, v jedinečnej plodnosti
kríža.
Sv. Ján Pavol II. oroduj za nás. Amen.

