
Je to viacdňová 
duchovná 
obnova 
farnosti, alebo 
spoločenstva, 
ktorej cieľom je priviesť veriacich 
bližšie k Bohu a k životu podľa evanjelia. 
Chceme, aby boli oslovené všetky vrstvy, 
preto budú mať na misiách priestor 
stretnutia aj pre deti, mládež, mužov 
a ženy. Na programe sú misijné katechézy, 
svätá omša, adorácia pred Najsvätejšou 
Sviatosťou Oltárnou, obnova krstných 
sľubov, obnova manželských sľubov, 
pomazanie chorých. Obaja misionári budú 
k dispozícii na sviatosť pokánia. 

Áno. Misionári 
sú bratia kapucíni 
z Bratislavy: brat 

Felix a brat Ondrej. 
Obaja pôsobia v misijnom tíme, ktorý vedie 
misie a duchovné obnovy po celom 
Slovensku. 
Farnosť St. Clemens nám 
umožnila uskutočniť toto 
podujatie v priestoroch, 
v ktorých sa pravidelne stretávame: 
St. Clemens Kirche, Lortzingstrasse 21, 
70195 Stuttgart  

Ty? Stačí prísť. Ty 
dostaneš exkluzívny 
priestor a čas pre 

stretnutie s Bohom. 
Spoločenstvo. Modlitbu. Možnosť na 

rozhovor. Na otázky. V slobode. V pokoji.

Na celý čas misií 
chceme zabezpečiť aj 
nezávislý program pre 
deti, čo so sebou 
prináša na jednej strane 
pohodu pre tých, ktorí prichádzajú za 
duchovnou potravou, na druhej strane 
potrebu vytvoriť zoznam služieb, kedy sa kto 
môže venovať deťom a pripraviť pre ne 
program, hry a pod.  
Okrem 
duchovných 
aktivít  chceme 
aj spoločne stolovať. 
Pre zabezpečenie ľudových misií sme 
vďační každému z vás, ktorý je svojou 
službou v kuchyni ochotný spolupodieľať sa 
na organizácii tohto podujatia.       

Nevyberáme nijaký 
účastnícky poplatok. 

Dôverujeme Božej prozreteľnosti, 
že náklady na cestovné a niečo na živobytie 
pre našich misionárov, prenájom priestorov 
a stravu budú pokryté 
z vašich milodarov. Sv. Filip Neri raz 
povedal: « Buďte takí dobrí, ako môžete » 
a my to parafrázujeme: 
« Buďte takí štedrí, ako môžete »

 

Program
  
 Štvrtok, 10. máj         
15:00 otvorenie misií, katechéza | veľká sála 
16:30 adorácia | kostol

sviatosť zmierenia | kostol
18:00 svätá omša s misijnou katechézou

| kostol
19:30 večera | veľká sála 
 Piatok, 11. máj             
17:00 misijná katechéza | veľká sála

stretnutie s deťmi | malá miestnosť
18:00 svätá omša s pomazaním chorých 

| kostol
19:30 večera | veľká sála 
 Sobota, 12. máj     
11:00 misijná katechéza | veľká sála
12:30 obed | veľká sála
14:30 katechéza pre mužov | veľká sála

stretnutie s deťmi, detský kútik | kostol
15:30 katechéza pre ženy | veľká sála

stretnutie s mládežou | kostol
16:30 sviatosť zmierenia | kostol
17:00 svätá omša s obnovou manželských 

sľubov | kostol
18:30 koncert bratov kapucínov | kostol
19:30 večera | veľká sála 
 Nedeľa, 13. máj    
11:00 misijná katechéza, ukončenie misií 

| veľká sála
12:30 obed | veľká sála
14:30 svätá omša | kostol  

Čo sú 
ľudové misie?

Misionári?

Kde?

A čo ja?

Čo 
deti?

Stolovanie

All 
inclusive



Služby - kuchyňa
 

 Štvrtok, 10. máj         
Večera 19:30 
 Piatok, 11. máj             
Večera 19:30 
 Sobota, 12. máj     
Obed 12:30
Večera 19:30 
 Nedeľa, 13. máj     
Obed 12:30 
Prosím prihlásiť sa na 
webmaster@nemecko-misie.com  

Služby - deti
 Štvrtok, 10. máj         
starostlivosť o deti 16:30 - 18:30 
 Piatok, 11. máj             
starostlivosť o deti 17:00 - 18:00 
 Sobota, 12. máj     
starostlivosť o deti 11:00 - 12:30
starostlivosť o deti 14:30 - 15:30
starostlivosť o deti 15:30 - 17:00 
*na každý termín aspoň 2 osoby  
Prosím prihlásiť sa na 
webmaster@nemecko-misie.com 

 
 
 
 

Misie vo farnosti to je čas, 
keď môžeš urobiť niečo 
pre svoj vzťah k Bohu, 

pre svoju večnosť. V mene 
Kristovom prosíme každú 
rodinu, každého farníka: 
Neodmietni toto pozvanie.
 
     
     

Pre dobrú organizáciu 
a zabezpečenie stravovania je nutné záväzne 
sa prihlásiť 
do 1. mája  aj na jednotlivé dni 
(počet dospelých/detí) na 
webmaster@nemecko-misie.com                             
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