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O NÁS...

▪ spoločenstvo veriacich ľudí 

▪ s túžbou stať sa misionármi – laikmi,

a  tak šíriť Jeho lásku a Evanjelium po celom svete 

▪ misia = životný štýl 



▪ rozvíjať misijné úsilie Cirkvi prostredníctvom vysielania laických misionárov

▪ umožniť a podporovať službu laikov pri šírení 

evanjelizácie na misiách v zahraničí (Ad-gentes) aj doma na Slovensku

▪ zabezpečiť ich komplexnú prípravu (formáciu), vyslanie, sprievod a podporu

▪ realizovať  sociálne, misijné a charitatívne projekty

▪ spolupracovať s vincentskou rodinou

ČINNOSŤ ...



▪ znovuobjavenie misijného povolania
prijatého pri KRSTE

▪ rásť vo viere

▪ budovať spoločenstvo 

▪ byť misionárom, tam, kde si

▪ ja môžem byť prvý a nemusím čakať – urob prvý krok, ktorý 
začne niečo meniť

CIEĽ



Základom MiSeVi je spiritualita 
podľa 

otca chudobných a misionára lásky

sv. Vincenta de Paul. 

SV. VINCENT DE PAUL



▪ každý kresťan od 18 rokov

▪ víkendové stretnutia raz do mesiaca

▪ prejdeš si ľudskou, kresťanskou, misijnou a vincentskou 
rovinou

Formácia



ČO ŤA EŠTE
ČAKÁ????



STRETNEŠ SKVELÝCH ĽUDÍ...



DOZVIEŠ SA VEĽA VECÍ...

• Od zaujímavých ľudí



Budeš mať priestor na rozlišovanie 

svojej motivácie a prehĺbenie svojho povolania. 



DUCHOVNE SA NAKOPNEŠ...

ROZHOVORY
SV. OMŠE SPOLOČNÉ MODLITBY 

PREDNÁŠKY

ZDIEĽANIE



ZAŽIJEŠ KOPEC SRANDY...



SPOLOČNÝCH CHVÍĽ...



"Ak vám napadne, že nie ste na nič súci, 
povedzte si: 

Tým lepšie, lebo Boh má vo zvyku používať 
tie najneschopnejšie nástroje na to,

aby vykonal veľké veci. „

Sv. Vincent



PO FORMÁCIÍ...
▪ po jej ukončení a utvrdení svojho povolania, si člen môže zvoliť 

svoju vlastnú misiu, po ktorej nasleduje špecifická formácia

▪ na výber sú zahraničné misie:

Honduras

Kazachstan

Ukrajina

Slovensko 

▪ ľudové misie vo farnostiach v spolupráci s kňazmi Misijnej 
spoločnosti sv. Vincenta de Paul

▪ sociálna, duchovná a evanjelizačná služba na Slovensku

▪ ... alebo si zvoľ tú svoju !!!



PRIHLÁSENIE DO 10.9.2019

MOTIVAČNÝ LIST NA ADRESU:

formacia.misevi@gmail.com

ĎAKUJEME!!!

www.misevi.sk

mailto:formacia.misevi@gmail.com

