Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie—Příbram
Svatá Hora

Ikona Panny Marie ustavičné pomoci
požehnaná papežem Františkem
navštíví na své pouti Svatou Horu a to
ve dnech 24.—27. února 2017

Přivezena bude z Frýdku. V sobotu bude speciální pobožnost k Matce ustavičné pomoci, a
to po mši svaté v 9 hodin. Od nás pak poputuje do Tasovic u Znojma.
V rámci jubilea 150. výročí obnovení veřejné úcty k Matce ustavičné pomoci, Svatý Otec
František požehnal dvanáct speciálně vytvořených ikon po dobu generální audience na náměstí
sv. Petra v Římě dne 18. května 2016.
Začátkem roku 2017 začala putovat tato ikona po všech společenstvích a kostelích
redemptoristů po celém světě. Poté, co ikona navštívila chrámy a komunity slovenských
redemptoristů a redemptoristek východního obřadu, navštívila i redemptoristy západního
obřadu na Slovensku. Ikona, která doputuje i na Svatou Horu, má rozměry 46 x 58 cm. Jednu
ikonu vytvořil br. Richard Maidwell CSsR z jihoafrické provincie, jednu Maria Slepchenková
OSsR z Ukrajiny (momentálně působí ve společenství redemptoristek v Bielsku Białej) a zbylých
deset P. Eugeniusz Karpiel CSsR z Krakova.
Rozměrově je větší než originál, který je v kostele sv. Alfonze v Římě.
Od 13. února byla ikona přítomná v Bratislavě, kde se na mimořádné kapitule setkali
redemptoristé jednotky Bratislava a Praha. Ikona byla v Bratislavě po celou dobu konání
kapituly, která byla mimořádná tím, že se na ní oficiálně spojili redemptoristé těchto dvou
jednotek. Podle P. Róberta Režného, zodpovědného za tříročí oslav Matky ustavičné pomoci:
„Přítomnost ikony na kapitule je též symbolickým vyjádřením toho, že redemptoristé chtěli začít
něco nového, t.j. novou provincii, u nohou Matky Ustavičné Pomoci.“

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu,
který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP
Projekt CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora vzorová obnova poutního areálu"
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