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 PIATU VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne.
LITURGICKÝ KALENDÁR:
UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Bernardína Sienského, kňaza, ľubovoľná spomienka
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok
15.V.
Utorok
16. V.
Streda
17. V.
Štvrtok
18. V.
Piatok
19. V.
Sobota
20. V.
NEDEĽA
21. V.

Sv. omše v tento deň až do júla t.r. slúžené nebudú
600 Za + Eugéna a Vilmu
1530 Za + Auréliu Glosovú
600
1530

Za Božie požehnanie syna Michala za živých
a zomrelých príbuzných
Za + rodičov

600 Na úmysel
1530 Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa
600 Za obrátenie Evy a Petra a ďalších hriešnikov
1530 Za Boží pokoj pre matku, sestru a neter
730

Za Božie požehnanie pre syna Adama
a za živých i zomrelých príbuzných

730 Za + Annu a Ľudovíta
1900 Za + Máriu

 Spovedávame pravidelne tak, ako je to napísané na informačnej tabuli pred kostolom.
 Pripomíname opätovne Vincentskú púť, ktorá sa bude konať v Rajeckej Lesnej, dňa 27. - 28.


mája, pri príležitosti 400-tého výročia našej Vincentskej charizmy. Vzadu na stolíku je zapisovacia
listina, kde sa môžete prihlásiť ešte do konca tohto týždňa.
Vincentínska rodina spolu s jej sympatizantmi pripravujú na 21. mája v nedeľu o 17:30 hod.
v našom kostole krátku divadelnú scénku spojenú s mariánskou pobožnosťou, zameranou na
Fatimské posolstvo. Po nej bude nasledovať sv. omša.

 Každý štvrtok po sv. omši sa tu v kostole schádza Komunita sv. Egídia, aby si tu pripravili



chlebíčky pre bezdomovcov a pomodlili sa za chudobných i za seba, kto by chcel prísť pomôcť je
vítaní..., na veku nezáleží :-)
Májové pobožnosti mávame ešte do konca mája vždy popoludní, pol hodinu pred sv. omšou.
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie nestačí iba dosiahnuť, ale i udržiavať a to hlavne
v nás, našou vlastnou príčinlivosťou.
Keďže už prišla jar, chystáme väčšie upratovanie okolia nášho kostolíka na tuto sobotu 20. mája, od
9:00 hod., Jednalo by sa o vypratanie zasýpaných podzemných chodieb pod kostolom, a zároveň
by sme chceli natrieť plot okolo kostola. Každá ochotná ruka bude vítaná..., je to kostolík nás
všetkých, nech sa v ňom a okolo neho cítime ako doma :-)
páter Pavol NOGA CM, rektor

