KOSTOL SV. ALŽBETY UHORSKEJ
v duchovnej správe
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul
Dolná 49, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: alzbetkabb@gmail.com, mobil: 0902 099 102
OZNAMY NA ŠTVRTÚ VEĽKONOČNÚ NEDEĽU
„Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam:
... Kto vojde cezo mňa, bude spasený!“

LITURGICKÝ KALENDÁR:
UTOROK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Lujza de MARILLAC, spoluzakladateľka Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky, Slávnosť pre Vincentskú Rodinu
Sv. Pankráca, mučeníka, Ľubovoľná spomienka
Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej,
100-té výročie od prvého zjavenia vo Fatime
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok
8.V.

Sv. omše v tento deň až do júla t.r. nebudú slúžené
600 Za Božiu pomoc v rodine

Utorok
9. V.

1530 Za dušu + sestry Maristelly

Streda
10. V.

600 Za + manžela Petra
1530 Za + bratov Eduarda, Otta a syna Michala

Štvrtok
11. V.
Piatok
12. V.
Sobota
13. V.
NEDEĽA
14. V.

600 Za Božiu pomoc pri hlásaní Evanjelia pre kňazov
v kostole sv. Alžbety
30
15 Za + Leopolda a Vojtecha
600 Za zdravie
1530 Za Božiu pomoc pre Pavla
730 Za dar lásky a pokoja pre rodinu
730 Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie
pre Katarínu s rodinou
00
19
Za + Vojtecha a mamu Annu

 Spovedávame vždy tak, ako je napísané na informačnej tabuli pred kostolom.
 Dnes, nakoľko je Nedeľa Dobrého Pastiera, koná sa zbierka na Seminár.



Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť...
V utorok, nakoľko v našej Vincentskej rodine slávime sviatok sv. Lujzy de Marillac
a tento kostol spravuje Misijná spoločnosť, tak sa tento sviatok bude sláviť ako Slávnosť.
Pripomíname Vám, že aj my pri príležitosti 400-tého výročia našej Vincentskej charizmy
organizujeme Vincentskú púť, ktorá sa bude konať v Rajeckej Lesnej, dňa 27. – 28. mája.



Chceli by sme jej zúčastniť spolu s Vami. Kto by mal teda záujem, nech sa príde nahlásiť
do sakristie, alebo nech sa zapíše na hárok, ktorý je vzadu v kostole....
Májové pobožnosti bývajú vždy popoludní, pol hodinu pred sv. omšou. Pozývame vás na ich
účasť, aby sme si vyprosovali od Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, milosti potrebné pre život
našej viery. Program Mariánskych pútí je vystavený na nástenke.
páter Pavol NOGA CM, rektor
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