
Program
  8.30 hod.  Eucharistická poklona
  9.30 hod.  „Prišli sme k Matke“ 
10.30 hod.  Prednáška P. Paula Mariu Sigla na tému

„Mária, Matka všetkých národov, nám chce v tejto ťažkej dobe darovať 
správny smer, útechu a nádej“

12.00 hod.  Obedná prestávka
13.30 hod.  Eucharistická poklona
14.00 hod.  Druhá časť prednášky
15.00 hod.  Svätá hOdina: Ruženec Božieho milosrdenstva 
16.00 hod.  Svätá OMša
       Hlavný celebrant: J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
       Na záver Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Počas celého dňa je možnosť pristúpiť k svätej spovedi do 15.30 hod. 
Pozývame všetkých kňazov koncelebrovať na svätej omši

sobota, 12. marec 2016 v Nitre  Mestská hala na Klokočine

Modlitbový deň K úcte 
MatKy všetKých národov

Simultánny Preklad do Slovenčiny a maĎarčiny
Prednášky počas modlitbového dňa budú simultánne prekladané do slovenčiny a maďarčiny. 
Pri vstupe do haly si budete môcť za zálohu 5 Eur zapožičať rádio. Ak môžete, prineste si 
slúchadlá k mobilu alebo vlastné rádio, aby ste sa mohli naladiť na uvedenú frekvenciu. 

oznam Pre kňazov
Kňazi a diakoni nech si, prosím, so sebou prinesú albu. Kňazi dostanú omšové rúcho v sakristii.  

StaroStlivoSť o deti (deti od 3 rokov)
Sestry z Rodiny Panny Márie ponúkajú na mieste konania modlitbového dňa starostlivosť 
o deti od 3 rokov v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.30 do 16.00 hod. 

Príchod
Mestská hala v Nitre na Klokočine je ľahko dostupná autom alebo mestskou dopravou 
z autobusovej či vlakovej stanice. V areáli je parkovisko pre autá i autobusy. 



Milí priatelia! Tento rok Vás opäť srdečne pozývame na Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých 
národov do Nitry, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. marca 2016. Chceme sa stretnúť spolu s Pannou Máriou, 
ako sa s ňou vo Večeradle stretli apoštoli, a prosiť ju o pomoc pre nás a našu krajinu. Modlitbový deň sa bude 
konať pod záštitou Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho biskupa, v Mestskej hale v Nitre na Klokočine.   
       Tešíme sa na Vás! Rodina Panny Márie



kontaktné oSoby:  
Ubytovanie pútnikov v Nitre a okolí: 
Ing. Cyril Šabo, tel. 0915 495 574.
nahlasovanie autobusov: 
Alžbeta Klenková, tel.: 0911 912 408 
alebo e-mailom u Jany Bohovičovej: 
modlitbovyden@rodinapannymarie.org

Priezvisko: .........................................................
Meno: ................................................................
Ulica: .................................................................
PSČ a mesto:  ....................................................
tel.:  ..................................................................
Fax: ...................................................................
E-Mail: ..............................................................

S menovanou osobou príde ešte ďalších ........ 
(prosím uviesť počet) pútnikov.

Ďalšie informácie: 
www.modlitbovyden.sk

Prihlášky 
Autobusy a skupiny prosíme, aby sa prihlasovali prostred-
níctvom formulára vpravo alebo e-mailom. 
Pre jednotlivcov prihláška nie je záväzná, no z organizač-
ných dôvodov by sme za ňu boli vďační. Na modlitbovom 
dni sa môžete zúčastniť aj bez prihlásenia. 
Ak by ste chceli cestovať autobusom alebo pristúpiť na tra-
se do Nitry, informujte sa u pani Klenkovej na tel. čísle 
0911 912 408 od 15.00 hod. do 21.00 hod. Prosíme aj tých, 
ktorí organizujú púť autobusom, aby svoju účasť tiež ohlá-
sili na vyššie uvedenom tel. čísle. Za pochopenie a spolu-
prácu ďakujeme!

Prihlášky posielajte na adresu: 
Alžbeta Klenková, Mierová 61, 937 01 Želiezovce
alebo e-mailom: modlitbovyden@rodinapannymarie.org

Som kňaz a rád by som na sv. omši koncelebroval

„Starajte sa o to, aby sa každý rok okolo tohto trónu, pri tomto obraze 
zhromažďovali národy. To je veľká milosť, ktorú svetu môže darovať 

Mária, Mirjam alebo Matka všetkých národov.“ 
(Slová Panny Márie v Amsterdame 31. mája 1955) 

vStuPné
Za účasť na modlitbovom dni sa vstupné neplatí. 
Prosíme Vás však o pomoc na pokrytie nákladov - 
milodarom pri kolekte počas svätej omše alebo pre-
vodom na číslo účtu IBAN: 
SK70 3100 0000 0042 2012 9904 s uvedním správy 
pre užívateľa: Modlitbový deň 2016. 
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