Drahí bratia a sestry!
Prežívame Rok Božieho slova, ktorý na začiatku tohto roka otvoril Svätý Otec František.
Slávime ho pri príležitosti tisíc šesťstého výročia smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý
svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny.
Aj naša farnosť sa zapojila do tohto slávenia, žiaľ pandémia Corona-vírusu prerušila všetky
plánované aktivity. No nezastavila! Chceme v slávení pokračovať, hoci len v poslednom
mesiaci osláv, v septembri, kedy Rok Božieho slova končí. (30. september je deň liturgickej
spomienky na sv. Hieronyma.)
Z príležitosti tejto udalosti, chceme Vám ponúknuť výnimočnú aktivitu:

ČÍTANIE BIBLIE DŇOM I NOCOU
Ide o nepretržité čítanie Božieho slova od prvej knihy Biblie Genezis, až po poslednú knihu
Zjavenie svätého apoštola Jána.
Cieľom tohto čítania je, aby celé Božie slovo zaznelo v našej farnosti vo dne i v noci, „či
bdieme a či spíme“.
Božie slovo sa bude čítať v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne, v dňoch od piatku
25. septembra od 19.30 h. do stredy 30. septembra 2020 - deň liturgickej spomienky sv.
Hieronyma. (Čítanie bude prerušené len v čase slávenia svätej omše.)
Drahí milovníci Božieho slova, pozývame Vás k čítaniu Biblie.
V kostole v Tvrdošíne od nedele 13.09. sú pripravené formuláre na zapísanie sa, podľa Vami
zvoleného času, kedy máte záujem čítať. Česť čítať Božie slovo počas tohto mimoriadneho
času nie je len pre lektorov, ale pre Vás deti, mládež, ženy, muži, rôzneho veku. Každý čitateľ
bude čítať 15 minút. Čitateľ, ktorý nasleduje, príde do kostola už v čase čítania svojho
predchodcu, a keď nastane čas jeho čítania, potichu pristúpi k ambónu, odkiaľ sa číta Božie
slovo a vymení čítajúceho, ktorý mu prstom ukáže miesto, odkiaľ pokračovať v čítaní.
Veríme, že toto výnimočné čítanie Božieho slova v našej farnosti zapáli v nás túžbu čítať ho
denne, aby nás premieňalo a zjednocovalo s Kristom – Vteleným Slovom.
Nech nás v tom povzbudzuje sv. Hieronym, milovník a znalec Božieho slova, no
predovšetkým Panna Mária, Matka Večného Slova, ktorá všetky tieto slová nosila vo
svojom srdci a premýšľala o nich.

