RUŽENCOVÁ SLÁVNOSŤ MICHALOVCE: Sila ružencovej modlitby je
obrovská
Druhý októbrový víkend je už tradične spätý s ružencovou odpustovou slávnosťou, ktorú
organizuje Arcibratstvo svätého ruženca pri Bazilike Minor Michalovce. Prostredníctvom
nášho videa si pripomeňte spolu s nami túto slávnosť z roku 2018, ktorú celebroval vladyka
Milan Chautur.
Kto vlastne tvorí Arcibratstvo svätého ruženca? Čo je zmyslom tohto spoločenstva a koľko
majú členov? Prečo je modlitba ruženca taká účinná? Toto všetko sa dozviete vo videu.
Vladyka Milan Chautur: „Modlitba ruženca okrem toho, že je biblická, je aj meditatívna,
rozjímavá. Jednotlivé tajomstvá nám poodhaľujú dejiny spásy, do ktorých sa aj treba vnárať,
aby sme si uvedomili to, k čomu sme my povolaní cez Kristovu obetu kríža, k vzkrieseniu a k
večnému životu. Preto je modlitba svätého ruženca tak silná a zdôrazňovaná.“
Bazilika Minor v Michalovciach bude aj tento rok v dňoch 11. – 12. októbra prežívať
odpustovú slávnosť ASR.
► Podporte náš projekt: https://www.logos.tv/pomoc
► Kliknite a prihláste sa na odber videí:
https://www.youtube.com/c/LOGOSTV-grkat/?sub_confirmation=1
► Sledujte nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/LOGOS-TV-276526342825702/
► Sledujte nás aj na Instagrame: https://www.instagram.com/televizia_logos/
Vítame Vás na oficiálnom YouTube kanáli TV LOGOS!
Na youtube kanáli TV LOGOS môžete nájsť zaujímavé videá z našich relácií, živých prenosov
a pozvánok na cirkevné slávnosti. Prihláste sa na odber nášho obsahu a buďte bezplatne
informovaní o nových reláciách a zaujímavostiach zo života našej Cirkvi. Ďakujeme za Vašu
podporu.
Navštívte náš web:
► https://www.logos.tv/
To naj z TV LOGOS:
► GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeN8nUpX59arTcdF6Lm9k_V
► OTCOVIA PÚŠTE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxe9tJfPZ5C65sfZL6LWZAFK
► DEJINY GRÉCKOKATOLÍKOV:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTk2tpspnAxeM77FLOYYL7HXzvUIaeNVG
► ŽIVÉ PRENOSY:
LITMANOVÁ, HORA ZVIR –
https://www.youtube.com/channel/UC_uKAEF4Y-bN5_K8GcJ9VTg/?sub_confirmation=1
PREŠOV, KATEDRÁLA –
Dokument z registra stránky www.hd.kbs.sk | 1

RUŽENCOVÁ SLÁVNOSŤ MICHALOVCE: Sila ružencovej modlitby je
obrovská
https://www.youtube.com/channel/UCN4yDkyVcx4iuOQ94Q8qj7g/?sub_confirmation=1
KOŠICE, KATEDRÁLNY CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCWxyYkFCm2IZDXJMQ9jbEbA/?sub_confirmation=1
ĽUTINA, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCscCDAijN8fz8hJtjAFNXGA/?sub_confirmation=1
BRATISLAVA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/?sub_confirmation=1
KLOKOČOV, CHRÁM –
https://www.youtube.com/channel/UCUpH66dWbs4KXzct85LkF4w/?sub_confirmation=1
MICHALOVCE, BAZILIKA –
https://www.youtube.com/channel/UCDWHNgsrKZgIDT9wG8StzjA/?sub_confirmation=1
UŽHOROD, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCsI-iNY44DvoxNkO_0ctW5w/?sub_confirmation=1
PARMA, KATEDRÁLA –
https://www.youtube.com/channel/UCABVdev-seFrxloyVIaBFTA/?sub_confirmation=1
Sledujte nás aj na:
► TELEVÍZIA ZEMPLÍN:
https://www.youtube.com/channel/UCNLPS_WSp44laYFqh7wC5zA/?sub_confirmation=1
#LOGOSTV #RUŽENCOVÁSLÁVNOSŤ #MICHALOVCE
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