KOSTOL SV. ALŽBETY UHORSKEJ
v duchovnej správe
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul
Dolná 49, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: alzbetkabb@gmail.com, tel.: 0902 099 102

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Chcem, buď čistý!“

STREDA Popolcová streda, začiatok Pôstneho obdobia
SOBOTA Spomienka na Siedmich sv. zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie
NEDEĽA PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

00 Za zdravie a Božie požehnanie rodičov Lilkových
Pondelok 6
a ich 40. výročie manželstva
12. II. 1530
Za + sestry Glazerové s rodinami
00
Utorok 6 Za obnovu Cirkvi v Duchu Svätom
13. II. 1530 Za Božie požehnanie pre Samka s rodinou
Streda 600 Na úmysel darcu
14. II. 1530 Za Miroslava a za jeho živých i zomrelých príbuzných
Štvrtok 600 Za + starých rodičov Annu a Juraja, Máriu a Andrea
15. II. 1530 Za Božie požehnanie brata Petra

Piatok 600 Za + sestru, rodičov, starých rodičov a príbuzných
16. II. 1530 Za + Petra
Sobota
17. II.

600

Za zdravie, Božie požehnanie pre rodinu Brieškovú
a Petrovú

30
Nedeľa 7 Za zdravie, pomoc a B. požehnanie pre Tibora s rodinou
18. II. 1900 Za zdravie a Božie požehnanie pre Danku

 Spovedáme naďalej v našom kostole pravidelne pred sv. omšami.
 Dnes po večernej sv. omši sa koná v našom kostole koncert spojený s divadelným predstavením po názvom
„Nájdi si čas a príď nazrieť do srdca“.
 Na dnes pripadá 26. Svetový deň chorých, pamätajme na nich vo svojich modlitbách a osobných
návštevách. Spomeňme si na Ježišove slová pri poslednom súde: „Bol som chorý a navštívili ste ma“!
Posolstvo Svätého Otca Františka na 26. svetový deň chorých si môžte prečítať na webovej stránke
Konferencie biskupov Slovenska.

 Na opravu kostola sa v minulú nedeľu vyzberalo 152,– EUR. Mimo zbierky bolo darovaných 100,– EUR.
Úprimne Pán Boh odmeň všetkým darcom.

 Na budúcu nedeľu bude zbierka venovaná na Charitu.

 Na popolcovú stredu platí PRÍSNY PÔST, teda zdržovanie sa mäsitých pokrmov, ktorý sa nemôže
nahradiť iným skutkom pokánia, čiže iba raz do dňa sa najesť dosýta, pričom možno ešte počas dňa prijať
dva krát trocha pokrmu.

 Ako býva zvykom v našom kostolíku počas pôstneho obdobia, sa budeme modlievať krížovú cestu
každý piatok o 15:00 hod., a v každú nedeľu o 18:30 hod. pred sv. omšami. Pozývame deti, mládež,
spoločenstvá, rodiny i starších veriacich, aby sa podujali spoločnými silami predmodlievať sa tieto krížové
cesty. Môžete si sami pripraviť ich obsah a konzultovať s rektorom kostola. Rozpis na celé pôstne obdobie
je vzadu na stolíku, kde sa môžte zapísať.

 Kláštor bosých karmelitánov a duchovná správa Banská Bystrica-Kalvária vás tiež srdečne pozývajú
na nedeľne krížové cesty. Začínať budú o 14:30 hod. pri 1. zastavení krížovej cesty. Po nich bude tiež
nasledovať sv. omša.

 Počas pôstneho obdobia pripravujeme pôstne katechézy, ktoré sa budú konať vždy po nedeľnej –
večernej sv. omši, budú venované pôstnym aj aktuálnym témam. Začneme budúcou nedeľou.

 Na záver fašiangového obdobia nám otcovia biskupi odporúčajú konať zmiernu poklonu, ktorú sa budeme
modliť po sv. omšiach v pondelok a v utorok poobede.
páter Pavol NOGA CM, rektor

