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

TRIDSIATA NEDEĽA CEZ ROK
„A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky,
ich nádej je plná nesmrteľnosti.“
LITURGICKÝ KALENDÁR:
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

VŠETKÝCH SV TYCH, Slávnosť
SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Sv. Martina de Porres, rehoľníka, ľubovoľná spomienka
Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok 600 Za Božiu pomoc a zdravie pre Mateja
30.X. 1530 Za Božiu pomoc pre Zuzanu pri operácii
Utorok 600 Za Božiu pomoc a zdravie pre Ivana
31. X. 1530 Na úmysel Zuzany
Streda 730 Za + kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry
1. XI. 1900 Za Božiu pomoc pre Vlastu
Štvrtok 600 Za + Jána a starých rodičov z oboch strán
2.XI. 1530 Za + Ľubicu Michálkovú
Piatok 600 Za + Jána a Emíliu, Jána a Hildu, Jána a Janku
3. XI. 1530 Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Norberta
Sobota 00
6
Za + Lýdiu, Auréliu a Dezidera
4. XI.
30
Za + Jána, Martu, Katarínu, Annu, Ľudovíta,
NEDEĽA 7
Stanislava, Gejzu a Zlaticu
5.XI.
00
19 Za + z rodiny Lehotských

 Spovedanie pred sv. omšami je vždy tak, ako je vyznačené na informáciách o našom kostole.
 V stredu sú sv. omše ako v nedeľu, keďže mame prikázaný sviatok a je to aj štátny sviatok.
 Po sv. omši v stredu večer Vás pozývame k modlitbe vešpier za zomrelých a aj takto
sa spoločné pomodlíme za našich drahých zosnulých.

 Chceme vás pozvať do ružencového spoločenstva, ktoré má zastúpenie aj v našom kostolíku.
Nakoľko niektorých z nich Boh povolal do večnosti, chýba nám dnes do plného stavu 7 členov.
Vzadu na stolíku sú pravidlá ružencového bratstva a listina na zápis nových členov, kde sa môžete
zapísať. Bližšie informácie si môžte vyžiadať u pani Edity Berkešovej.

 Zbierka na misie z minulej nedele vyniesla 330,– EUR. Všetkým úprimne Pán Boh odmeň.

 V dňoch Oktávy za zosnulých, ktorá trvá od 1. do 8. novembra, môžu veriaci získať ÚPLNÉ
ODPUSTKY pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je nábožne
navštíviť kostol alebo kaplnku, pomodliť sa modlitbu Otčenáš..., Verím v Boha... a na úmysel
Svätého Otca..., ako aj splniť predpísané úkony, ktorými sú: účasť na sv. omši, kajúcne pristúpenie
ku sv. spovedi a prijatie Oltárnej sviatosti.
Druhý spôsob: je nábožne navštíviť cintorín počas Oktávy, pomodliť za duše zosnulých,
a modlitbu na úmysel Svätého Otca: Otčenáš..., Zdravas... a Sláva Otcu...
Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i k všednému.
Odpustky sú odpustením časných trestov za hriechy, ktoré už sú pred Bohom odpustené,
ale nie je za ne zadosťučinené... Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.
páter Pavol NOGA CM, rektor

