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 PIATA NEDEĽA CEZ ROK
„Pane, otvor naše srdce, aby sme
porozumeli slovám tvojho Syna!“
LITURGICKÝ KALENDÁR:
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, Slávnosť vo Vincentskej rodine
Sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SV. OMŠÍ (Intencie)
00
Pondelok 6
25.IX. 1530
00
Utorok 6
26. IX. 1530
00
Streda 6
27. IX. 1530

Za + Daniela (3. výročie)
Za + Margarétu
Za obrátenie hriešnikov
Za + Janka a Jozefa
Za zdravie, Božie požehnanie a na úmysel
Za + Annu Badnářovú

600 Na úmysel Veroniky
Štvrtok
28.IX. 1530 Poďakovanie za 60 rokov života,
za zdravie a Božie požehnanie pre Alenu
00
6
Na úmysel
Piatok
29. IX. 1530 Poďakovanie za 89 rokov života,
za zdravie a Božie požehnanie pre Štefániu
Sobota 00
6
Za + Cypriána Kováča
30. IX.
Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie
30
NEDEĽA 7
pre Michala, Miška a Veroniku
1.IX.
00
19
Na úmysel

 Srdečne vás pozývame na Vincentínsky týždeň. Sväté omše budú v riadnom čase. Počas celého
týždňa bude možnosť prijatia generálnej svätej spovede a to denne od 8:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do
18:00 hod. V tom istom čase bude celodenná Adorácia.
– V pondelok a vo štvrtok od 17:00 do 18:00 hod. bude moderovaná adorácia.
– V utorok po Svätej omši budeme premietať film o živote a diele sv. Vincenta.
– V stredu je samotná slávnosť sv. Vincenta de Paul. Srdečne vás pozývame na odpoludňajšiu
slávnostnú svätú omšu. Hlavným celebrantom bude generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons.
Ing. PhLic. Branislav Koppal M.A. Po nej budeme rozdávať polievku sv. Vincenta. K verejnej úcte
budú vystavené reliquie sv. Vincenta.
– V sobotu obedom ukončíme tento milostivý čas Eucharistickým požehnaním.

 Ako sme ohlásili minulú nedeľu, počas všetkých nedieľ mesiaca bude výťažok zvončeka určený
na opravu kostola. Minulý týždeň sa vyzbieralo 157,– EUR, bohu známi darovali 25,– a 20,– EUR.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.
– Podrobnosti ohľadom započatých prác okolo kostola sme vyvesili na nástenku, kde si ich môžte
pozrieť.

 Budúcu nedeľu začíname mariánsky mesiac, pozývame vás všetkých k modlitbe sv. ruženca, buď doma,
alebo tu v kostole.

 Úmysly modlitieb na mesiac október:
Všeobecný:
Za oblasť práce, aby každému bolo zaručené rešpektovanie jeho práv a ich ochrana,
a aby nezamestnaní dostali možnosť prispievať k budovaniu spoločného dobra.
Úmysel slovenských biskupov:
Aby sme si v tomto mesiaci zasvätenom misiám uvedomovali potrebu podieľať sa
na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou a konkrétnou pomocou.
páter Pavol Noga CM, rektor

