
 

 

 

Rímskokatolícka Cirkev 
Kostol sv. Alžbety 

v duchovnej správe Misijnej spoločnosti 
sv. Vincenta de Paul 

Hurbanova 7, 974 01 Banská Bystrica, 
Tel.: 048/415 3094,  

- - -  
 

KVETNA NEDE ĽA 
02.04.—08.04. 2012  

 

 
Myšlienka týždňa: 

... Boh tak miloval svet......  

Štvrtok 
Piatok 
Sobota 
Nedeľa 
 

Zelený štvrtok ustanovenie eucharistie a sviatosti kňazstva 
Veľký piatok slávenie utrpenia a smrti Pána 
Biela sobota 
Veľkonočná cez rok B 

 

Deň Čas Úmysel svätej omše 

Pondelok 
02.04. 

600 † Lukaš 
1530 za zdravie pre rodinu Pavla, Máriu a Annu 

Utorok 
03.04. 

600 za zdrav a Bož. pož. pre Ľudmilu 
1530 † rodičia a starí rodičia 

Streda 
04.04. 

600 † brat Peter a zomrel. predkov rodiny 
1530 za zdrav a Bož. pom pre Martu a Katku 

Štvrtok 
05.04 

  
1530 † Anna 

Piatok 
06.04. 

  
1530  

Sobota 
07.04. 

1900 † Anton 

Nedeľa 
08.04. 

730 na úmysel 
1900 za zdrav a Bož. pož. pre rodičov 

●  Dnešnou KVETNOU NEDEĽOU začína Veľký týždeň. Začíname sláviť tajomstvá spásy,  

     ktoré Kristus Pán uskutočnil v posledných dňoch svojho života.  

●  Dnes pri sv. omšiach je zbierka na pastoračnú činnosť Diecézneho centra pre mládež. Za  

     dary vám Pán Boh zaplať. 

 

●  ZELENÝ ŠTVRTOK je dňom ustanovenia sviatosti Oltárnej- Eucharistie. V tento deň bude  



     o 9.00 v farskom kostole kardinál Jozef Tomko celebrovať s kňazmi sv. omšu, pri ktorej 

posvätí oleje  

     a kňazi si obnovia svoje sľuby. Osobitne vás pozývame na túto sv. omšu. Večer pri sv.  

     omši si pripomenieme ustanovenie Eucharistie, sviatosti kňazstva a Pánovo prikázanie  

     o bratskej láske. Sv. omša v našom kostole bude o 15.30 h. V tento deň je možné získať  

     úplné odpustky za obvyklých podmienok, kto sa zúčastní na speve „Ctime túto Sviatosť  

     slávnu“.  

●  VEĽKÝ PIATOK je dňom spomienky na umučenie nášho Pána Ježiša Krista – Vykupiteľa  

     sveta. Ráno o 7.30 h budú v katedrále ranné chvály. V našom kostole budú obrady o 15.30  

      h. V tento deň je možné získať úplné odpustky, kto sa zúčastní na poklone kríža. Po   

      obradoch bude otvorený Boží hrob do 20.00 h. 

●  Na Veľký piatok je prísny pôst: t.j. zdržovanie sa mäsitých pokrmov od 14-ho roku až do  

     smrti a zároveň pre tých, ktorí majú 18 – 60 rokov je záväzné zdržovanie jedla, teda 

obmedzenie jedla na jeden pokrm. 

●  Na BIELU SOBOTU Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe. V našom kostole bude od 9.00 h. 

až do 18.30 h. vyložená Sviatosť Oltárna  v Božom hrobe. 

●  Obrady VEĽKONOČNEJ VIGÍLIE  začnú v našom kostole o 19.00 h. Začnú sa pred  

     kostolom svätením ohňa, pokračovať budú v chráme Liturgiou svetla. Prineste si sviece,  

     budeme ich potrebovať dvakrát. Pri svätej omši bude dlhšia bohoslužba Slova, v ktorej  

     bude požehnanie vody a obnovenie krstných sľubov, prineste si sviečku. Po sv. omši bude 

slávnosť   VZKRIESENIA. V tento deň je možné získať úplné odpustky pri obnove krstných 

sľubov.  

●  VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – slávnosť Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Sv. omše budú ako  

     v nedeľu. 

●  PONDELOK je druhý veľkonočný sviatok, , sv. omša len ranná!  

●  Príležitosť k sv. spovedi vo Veľkom týždni budete mať v pondelok, utorok a stredu pred  

    rannou sv. omšou 30 min. a popoludní od 14.30 h. do sv. omši.  
 


