
Ľudové misie vo farnosti Slovenská Ves  
Bratia Františkáni 

22.-29.1.2023 
 

„Ježiš Kristus – Naplnenie našich očakávaní“ 
 

„Boh nám vložil do náručia svojho Syna, pretože prijať Ježiša je základom, stredobodom viery. Niekedy riskujeme, 
že sa stratíme a rozptýlime v tisíckach vecí, že sa upneme na druhoradé aspekty alebo sa ponoríme do vecí, ktoré 
treba urobiť, no stredobodom všetkého je Kristus, ktorého treba prijať ako Pána nášho života.“ pápež František 

 
Prítomní kňazi: P.Juraj, P.Jozef, P.Filip + misionár v Bolívii a Maroku: br.Vavrinec - pár dní: P. František Xav.  

 
Misijný program bratov františkánov v našej farnosti, má niekoľko rozmerov: 

- dopoludňajšia modlitbová časť za farnosť (možnosť spovede, duchovného rozhovoru, príhovornej modlitby kňaza) 
- mimoriadny program (koncert, stretnutia s jednotlivými skupinami a večerné duchovné podujatia, či modlitby) 
- sv.omše s tématickou misijnou kázňou 

 

 
Nedeľa 22.1 – Začiatok ľudových misií v kostoloch farnosti: 

 

Sv. omše s misijným príhovorom – téma: Boh ma miluje a hľadá ma 

8:00 P.Juraj / 11:00   Farský kostol - Slovenská Ves  

9:30             Filiálny kostol - Vojňany  - P.Juraj 

9:30             Filiálny kostol – Výborná  - P.Jozef 

 

15:30 Koncert pátra Gabriela OFM a zboru Gregos – farský kostol Slovenská Ves 

 

 

Pondelok 23.1 – Slovenská Ves  

 

11:00-12:00 Tichá adorácia za farnosť + možnosť Sviatosti zmierenia, či individuálneho duchovného 

rozhovoru  

 

17:00 Katechéza pre ženy –  ženy a dievčatá (od 15 rokov) - „A tvoju dušu prenikne meč“ – P. Jozef 

a Júlia Jurková, manželka, mama, špeciálna pedagogička 
18:00 Sv. ruženec s br. Vavrincom + možnosť sv. zmierenia až do skončenia sv. omše (P.Filip a P.Jozef) 

18:30 Sv. omša s misijným príhovorom - téma: Hriech a obrátenie – P. Juraj 

 

 

Utorok 24.1 – Slovenská Ves  

 

11:00-12:00 Tichá adorácia za farnosť + možnosť Sviatosti zmierenia, či individuálneho duchovného 

rozhovoru  

 

     17:00 Katechéza (nielen) pre mladých.... Vo vzťahu s Bohom veselo aj dobrodružne – br. 

Vavrinec 

18:00 Sv. ruženec s br. Vavrincom  + možnosť sv. zmierenia až do skončenia sv. omše (P.Juraj) 

     18:30 Sv. omša s misijným príhovorom - téma: Viera - živá viera vs. duchovná povrchnosť + 

obnovenie si krstných sľubov – br.Filip 

----- 

Vojňany 17:00 možnosť svätosti zmierenia+ 17:15 moderovaná adorácia 18:00 Sv. omša s misijným 

príhovorom – P. Jozef 

 

 

 

 



Streda 25.1 – Slovenská Ves  

 

Doobeda škola  

 

11:00-12:00 Tichá adorácia za farnosť + možnosť Sviatosti zmierenia, či individuálneho duchovného 

rozhovoru  

 

17:00 Katechéza pre mužov - muži a chlapci (od 15 rokov) –„Mužnosť ako stratená čnosť“ – P.Filip  

18:00 Sv. ruženec + možnosť sv. zmierenia až do skončenia sv. omše (P.Filip a P.Juraj) 

 

18:30 Sv. omša s misijným príhovorom - téma: Duch Svätý – vždy pripravený vstúpiť vs. moje 

prekážky – P. Jozef 

 

 

Štvrtok 26.1 – Slovenská Ves  

 

Doobeda škola 

 

18:00 Sv. ruženec + možnosť sv. zmierenia až do skončenia sv. omše (P.Filip a P.Jozef) 

18:30 Sv. omša s misijným príhovorom - téma: Eucharistia – P. Juraj 

19:45  Eucharistická adorácia - večer odovzdania a chvál so spoločenstvom Maranatha z PO–– príďte 

pred Pána so všetkou svojou slabosťou, potrebami i vďakou – prítomní všetci kňazi 

 

----- 

Výborná 17:00 možnosť svätosti zmierenia+ 17:15 moderovaná adorácia 18:00 Sv.omša s misijným 

príhovorom – P.František Xaverský 

 

 

Piatok 27.1 – Farský kostol Slovenská Ves  

 

Od  9:00 návšteva chorých  

 

17:00 Katechéza pre manželov – P.Jozef a manželia ...  

18:00 Sv. ruženec + možnosť sv. zmierenia až do skončenia sv. omše (P.Filip a P.Jozef a P.Juraj) 

18:30 Sv. omša s misijným príhovorom - téma: Manželstvo a rodina. Dar alebo problém pre tento 

svet?  + obnova manželských sľubov – P.František Xaverský 

 

 

Sobota 28.1 – Farský kostol Slovenská Ves  

 

  10:00 – Krátka katechéza o sviatosti zmierenia - P.Jozef a možnosť sviatosti zmierenia (P.Filip 

a P.Juraj) 
  17:00 Sv. omša s misijným príhovorom – téma: Kríž + udelenie sv.pomazania chorých – P.Filip 

  18:30  Modlitba za farnosť a slávnosť svetla so San Damiánským krížom kráčajúc ulicami obce 

a požehnanie misijného kríža – P.Jozef 

 

 

Nedeľa 29.1 – Ukončenie ľudových misií v kostoloch farnosti a odpustová slávnosť farského kostola: 

 

Sv. omše s misijným príhovorom – téma: Ježiš Kristus, naplnenie našich očakávaní 

8:00  - P.Jozef / 11:00  -všetci kňazi a kazateľ P.Juraj Farský kostol - Slovenská Ves  

9:30            Filiálny kostol - Vojňany – P.Filip 

9:30            Filiálny kostol – Výborná – P. Jozef 


