
MISIE SUČANY 
22. 4. - 30. 4. 2017 



PROGRAM:
SOBOTA 22. 4.  

 18.00 Sv. omša a začiatok misií

NEDEĽA

 07.30 Sv. omša s misijnou kázňou
 10.00 Sv. omša s misijnou kázňou
 11.00 Stretnutie s mládežou
 15.00 Pobožnosť + katechéza pre ženy
 16.00 Film „Ježiš“

PONDELOK

 08.00 Sv. omša s misijnou kázňou HRIECH

 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou
 19.00 Katechéza pre mužov  OBRÁTENIE

UTOROK

 08.00 Sv. omša s misijnou kázňou SPOVEĎ

 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou SMRŤ A SÚD

STREDA

 08.00 Sv. omša s misijnou kázňou CIRKEV

 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA



ŠTVRTOK

 08.00 Sv. omša s misijnou kázňou VIERA

 18.00 Eucharistická slávnosť 
   s adoráciou    O EUCHARISTII

PIATOK

 08.00 Sv. omša + udelenie sviatosti 
   pomazania chorých   UTRPENIE

 18.00 Sv. omša + obnova 
   manželských sľubov   LÁSKA

 19.00 Stretnutie s mládežou

SOBOTA

 08.00 Sv. omša s misijnou kázňou MODLITBA

 17.30 Novéna k MUP     
 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou PANNA MÁRIA

NEDEĽA 30. 04. 

 07.30 Sv. omša s misijnou kázňou
 10.00 Sv. omša – záver misií   KRÍŽ

Sviatosť zmierenia 
ženy   streda    od 09.00 do 11.00 a od 16.00
muži  štvrtok  od 09.00 do 10.00 a od 16.30
mládež  piatok  od 16.30



Modlitba za farské misie

Bože Otče, ty si Láska 
a posielaš nám svojho Syna, Svetlo sveta. 

Daj, aby sme otvorili svoje srdcia 
počas milostivého času misií 

a prijali tvojho Syna za nášho Pána, 
Vykupiteľa a Spasiteľa.

Duchu Svätý, posväcuj prácu misionárov 
a usmerňuj kroky všetkých nás, 

ktorí žijeme v tejto farnosti.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, 
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz 

i vždycky i na veky vekov. Amen.

Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás!
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