
Program sv. misií v Petkovciach v dňoch 19. – 27.10.2013 
 

 

 

 

 

Sobota – 19. októbra 2013 

 

15:00 Slávnostný ruženec 

Privítanie o. misionárov 

16:00  Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých, 

premietanie filmu „Ježiš“ 

 

Nedeľa – 20. októbra 2013 

Boh je láska 

9:00  Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých 

14:00 Večiereň (po večierni procesia na cintorín 

a panychida za zomrelých) 

18:00  Premietanie filmu „Ježiš“ 

 

Pondelok – 21. októbra 2013  

Hriech a spása v Ježišovi Kristovi 

10:00 Moleben k Presvätej Bohorodičke 

16:30 Stretnutie s deťmi 

17:30 Radostný ruženec 

18:00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých  

(po liturgii stavovské stretnutie ženy) 

 

Utorok – 22. október 2013  

Viera a obrátenie 

10:00 Moleben k bl. Metodovi + spoveď ženy 

16:00 Sv. spoveď pre ženy 

16:30 Stretnutie s deťmi 

17:30 Bolestný ruženec 

18:00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých  

(po liturgii stavovské stretnutie pre mužov) 

 

Streda – 23. október 2013  

Smrť 

10:00 Akatist k Bohorodičke + spoveď muži 

16:00 Sv. spoveď pre mužov 

16:30 Stretnutie s deťmi 

17:30 Slávnostný ruženec 

18:00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých  

(po liturgii krížová cesta cez dedinu) 

 

 

Štvrtok – 24. októbra 2013  

Ježiš je Pán 

10:00 Návšteva, spoveď a sviatosť pomazania chorých 

16:00 Sv. spoveď 

17:30 Ruženec svetla 

18:00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých 

a obnova krstných sľubov – doniesť sviece  

(po liturgii sviatosť pomazania chorých) 

 

Piatok – 25. októbra 2013  

Eucharistia 

10:00 Moleben k Božskému srdcu + spoveď 

16:00 Sv. spoveď 

16:30 Stretnutie pre mládež 

17:30 Bolestný ruženec 

18:00 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých 

a obnova manželských sľubov (po liturgii 

eucharistická poklona) 

 

Sobota – 26. októbra 2013  

Hľa tvoja matka 

9:00 Akatist k Matke Ustavičnej Pomoci + spoveď 

10:00  Stretnutie pre mládež 

15:30 Sv. spoveď 

17:00 Slávnostný ruženec 

17:30 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých, 

Moleben k Presvätej Bohorodičke, prosby 

a poďakovanie 

 

Nedeľa – 27. október 2013  

Modlitba 

10:30 Sv. liturgia, misijná kázeň pre všetkých, 

myrovanie 

           Posvätenie a postavenie misijného kríža, 

poďakovanie, záver 

 

 Chorých nahlásiť o. Pavlovi na t.č. 057/3811964 

 

Srdečne Vás všetkých pozývame!

 


