
 

 

 

 

 

 

 

 

            
          LITURGICKÝ KALENDÁR:  

PONDELOK 

UTOROK 

STREDA 

SOBOTA 

NEDEĽA       

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, Spomienka  

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, Spomienka 

Bl. Michala Ghebre, mučeníka, Spomienka v Misijnej spoločnosti 

     Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
                 

                      

Pondelok 

28.VIII.      
6

00 Na úmysel 

Utorok 

29. VIII. 
6

00
 Za + z rodiny Stankovičových 

Streda 

30. VIII. 
6

00
 Za + Irenu, Štefana a Jozefa 

Štvrtok 

31. VIII. 
6

00
 Za + Inocenta, Jozefa a Irenu 

Piatok 

1. IX. 

6
00 

Na úmysel 

15
30 

Za + z rodiny Lodererových 

Sobota 

2. IX. 
6

00
 Za + Annu, Elenu, Milana a za zomrelých z rodiny 

NEDEĽA 

3.IX. 

7
30

 
Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre Máriu, 

Ľudovíta a Barboru 

19
00

  Za zdravie, Božie požehnanie a na úmysel 

 

 Spovedávame vždy pred sv. omšami, tak ako je vyznačené na informáciách. 

 Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci, keďže začína september, sv. omše budú bývať už aj 

poobede o 15:30 hod.. Sviatosť oltárna bude vyložená o 14:30 hod. Spovedáme hodinu pred sv. 

omšou.  

 Minulú nedeľu sa konala zbierka na opravu nášho kostola, ktorá vyniesla 247 Eur. Úprimné Pán 

Boh odmeň! Dali sme vyrobiť nové pokladničky, nakoľko staré sa stávali predmetom krádeží, 

čoskoro budú namontované. Jedna bude slúžiť na obetné dary a druhá na dary pri obnove kostola. 

 Počas prázdnin sa konali na kostole drobné opravy a čistenie, v ktorých sa bude podľa možností ďalej 

pokračovať. Vďaka všetkým za akúkoľvek pomoc. 

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  

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA CEZ ROK 

 

Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju 

Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ 



 

 V mesiaci september slávime sviatok sv. Vincenta. Pred týmto sviatkom budeme na nedeľných 

omšiach hovoriť o generálnej sv. spovedi a taktiež rozoberať jednotlivé prikázania desatora, ako 

prípravu na týždeň sv. Vincenta (24. – 30. septembra), kedy budete mať možnosť pristúpiť ku 

generálnej spovedi. Taktiež budú aj iné aktivity spojené s týmto týždňom.  

 Budúca nedeľa je prvou v mesiaci, zbierka bude určená na opravu kostola. 

 

ÚMYSEL MODLITIEB NA MESIAC SEPTEMBER: 

Evanjelizačný:   Prosme, aby naše farnosti oživoval misijný duch a aby sa stávali miestami odovzdávania 

viery a svedectva a dobročinnej lásky. 

Úmysel KBS:   Aby nás vzťah k zjavenej Božej pravde viedol k horlivému odovzdávaniu náboženských  

právd novej generácii doma i v škole. 

 páter Pavol NOGA CM, rektor 

 

 


