Obvestilo

Povabimo vas k devetdnevnici k predragoceni Jezusovi Krvi na
katoliški radio Mir Slovenija,Litanije predragoceni Jezusovi krvi...
Verjetno veste da je cel mesec Julij v katoliški cerkvi posvečen
predragoceni Jezusovi krvi. Pobožnost do Predragocene Krvi našega
Gospoda Jezusa Kristusa ni nekaj novega v Katoliški Cerkvi. Staro je
toliko kot Veliki četrtek, ko je Jezus Kristus ustanovil duhovništvo in
Sveto Evharistijo. Ko je na večer, preden je trpel, slove-sno izgovoril
sledeče besede: ''To je Moje Telo, ki se daje za vas. To delajte v moj
spomin...ta kelih je Božja Nova zaveza, zaznamovana z Mojo Krvjo, ki
se preliva za mnoge''(Lk 22, 19-29), Opažam-o, da v Sloveniji zelo
slabo poznamo molitev k Predragoceni Krvi Jezusovi in še manj jo
znamo moliti. Ta Predragocena Kri Jezusova nas čisti od greha, ona
nam daje Jezusovo življenje, ona nas posvečuje. Z njo lahko damo
zaščito nad svoje življenje in tam kjer smo dali zaščito Jezusove
krvi, tam preko tega praga hudič ne more iti. Znjo lahko zaščitimo
svoj zakon, svoj zakonski odnos, zaščitimo svojo družino s sveto in
Predragoceno Krvjo Jezusovo. In ko bo hudič prišel, bo poskušal,
ampak ne bo mogel preko tega. Ali zaščitimo vso svojo posest,
premoženje ali druge ljudske odnose, svoje delo, zaščitimo s
Predragoceno Krvjo Jezusovo. To je nekaj velikega, kar nam je dano,
vendar če se ljudje tega ne bodo zavedali, nebomo uporabljali, nebo
koristili to sredstvo milosti…Tudi med posvečenimi opažam-o da je
žal tako... Povabljeni k molitvi rožnega venca k predragoceni
Jezusovi krvi vsaki dan v slovenskem jeziku ob 11 uri ,ter po 15. uri
20 minut popoldan in v nočnem programu katoliškega radija Mir
Slovenija.
Naj vam bo katoliški radio Mir Slovenija vzpodbuda za globoko
osebno molitev. Prepustite se Gospodu, zaupajte Mu in videli boste
Njegova čudovita dela, ki jih lahko naredi preko vas, vaših
najbližjih. Želimo si, da bi vam Katoliški radio Mir pomagal ohraniti
stik z živim Bogom. Prenosi Sv. maš v živo, srčne molitve Rožnega
venca in druge molitve, duhovnimi napotki, duhovne
oddaje,kateheze, duhovna glasba naj vam bodo pri tem v pomoč.
* smo 24 ur z vami vseh 7 dni v tednu*

https://www.katoliskiradiomirslovenija.si

( za ogled kliknite na url)

Mir in dobro!

