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

NEDEĽA SV. RODINY,
JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
„Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti,
a Božia milosť bola na ňom.“
PONDELOK
UTOROK
ŠTVRTOK
SOBOTA
NEDEĽA

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, Slávnosť
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Sv. Alžbeta Anna Bayley Seton, rehoľníčka, v našom kostole spomienka (VR)
ZJAVENIE PÁNA, Slávnosť
NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA, Sviatok

Pondelok 730 Na úmysel
1.I. 1900 Za veriacich sv. Alžbety
Utorok 600 Za zdravie a Božiu pomoc pre Karola
2. I. 1530 Za + Pavla
Streda 600 Na úmysel
3. I. 1530 Za + susedov Annu a Zoltána
Štvrtok 600 Za + rodičov a starých rodičov
4.I. 1530 Za Božiu pomoc a požehnanie pre dcéru Oľgu
Piatok 600 Za uzdravenie rodových koreňov a na úmysel
5. I. 1530 Za Božiu pomoc a dar spásy pre Andreu s rodinou
Sobota 730 Na úmysel
6. I. 1530 Za + Alžbetu
Nedeľa 730 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Briežkovú a Petrovú
7.I. 1900 Na úmysel

 Dnes Vás pozývame na rozlúčku zo starým rokom do nášho kostolíka, ktorá začne o 22.00 hod. a potrvá







do 24.00 hod., akciou s názvom NIGHTFEVER, kde naši mladí budú pozývať ľudí z ulice na adoráciu
pred Sviatosťou Oltárnou. Príďte ich podporiť svojou účasťou a modlitbou.
Zbierka na opravu kostola v minulú nedeľu: ranná 125,– EUR, pri polnočnej sv. omši 185,– EUR.
Tak ako je na Slovensku tradíciou, začiatkom roka konáme svätenie domov a príbytkov. Kto má záujem
nech sa zapíše na listinu na stolíku pri východe z kostola. Prosíme o kompletnú adresu a telefónne číslo,
aby sme sa mohli navzájom informovať o časovom naplánovaní, či prípadnom posune.
Chceme sa poďakovať VÚC BBSK za poskytnutie dotácie, vďaka ktorej sme mohli dať urobiť pre kostol
dve pokladničky a čiastočné opraviť organ. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.
Naďalej ponúkame ešte vreckové Katolícke kalendáriky Misijnej spoločnosti na rok 2018.
V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, pred večernou sv. omšou bude vystavená Oltárna sviatosť
spojená s modlitbou za kňazské a rehoľné povolania, odporúčaná podľa direktória na prvý štvrtok v mesiaci.
Nakoľko dnes máme posledný deň v roku, prečítame štatistiku za uplynulý rok, naše výsledky, plány a sny.
páter Pavol NOGA CM, rektor

