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 2. štvrťrok

             

  
   „Nie sú to vaše pastoračné plány  a diskusie, 
nie sú to ľudské prostriedky, do ktorých vkladá-
te dôveru  a takú istotu, ale je to jedine  eucha-
ristický Ježiš,  ktorý dá  Cirkvi silu  k obnove...“

(8.8.86)

V piatok, 27. marca 2020 udelil pápež František mimoriadne požehnanie   
„Urbi et orbi“ - svetu a mestu Rím v čase súženia pandémiou koronavírusu.

Na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca 2020 kardinál António Marto, biskup 
dieézy Leirie-Fatima zasvätil vo Fatime spolu s biskupmi Portugalska 24 kra-
jín Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu  Panny Márie 
ako  reakciu na pandémiu koronavírusu. Sú to okrem Portugalska a Španiel-
ska aj krajiny: Albánsko, Bolívia, Dominikánska Republika, Guatemala, India, 
Keňa, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Mongolsko, Nikaragua, 
Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Východný Timor a 

Zimbabwe, ktoré o to požiadali.
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   Poštovné úverované
   820 12  Bratislava 212
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