
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDEĽA ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA  
 

Pondelok 
5. III.      

  600 Na úmysel darcu 

1530 Za + sestru Máriu, švagra Juraja a synovca Vladimíra 

Utorok 
6. III. 

  600 Za zdravie a Božie požehnanie pre Viktora a na úmysel 

1530 Za kňazov tejto farnosti 

Streda 
7. III. 

  600 Poďakovanie za mamu Annu a za 80 rokov jej života 

1530 Za Božiu pomoc pre rodičov 

Štvrtok 
8. III. 

  600 Za zdravie a Božiu pomoc pre Slavomíra 

1530 Za krstného syna  

Piatok 
9. III. 

  600 Poďakovanie za 40 rokov života                                       
a požehnanie do ďalších rokov pre kňaza Michala 

1530 Za obrátenie 

Sobota 
10. III. 

  600 Za + z rodiny Stankovičovej 

Nedeľa 
11. III. 

  730 Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre Tomáša 

1900 Za + rodičov Annu a Pavla Vlčkových 
 

 Spovedanie v našom kostole naďalej prebieha pravidelne pred sv. omšami podľa časového plánu. 

 Dnes po večernej sv. omši ste pozvaní na ďalšiu katechézu: O ZMYSLE KRESŤANSKÉHO PÔSTU. 

 V minulú nedeľu sa vyzbieralo na opravu kostola 180,– EUR; na kvety a výzdobu bolo v pokladničke 36,– EUR;             

na údržbu kostola 165,– EUR; pre chudobných ste dali 68,– EUR;  a na noviny a katolícku tlač 23,– EUR.                      

Úprimne Pán Boh odmeň všetkým štedrým darcom!  

 Mladí muži, ktorí cítia v sebe DUCHOVNÉ POVOLANIE KU KŇAZSKÉMU STAVU a majú záujem o štúdium na teologickej fakulte, 

môžu sa prihlásiť cez svojho pána farára, alebo priamo v kňazskom seminári v Badíne.  

 Keďže tento kostol a život v ňom je záležitosťou nás všetkých, uvažovali sme o zriadení HOSPODÁRSKO-

PASTORAČNEJ RADY, ktorá by mala na starosti rôzne aspekty života nášho kostola: liturgiu, spev, výzdobu, 

charitatívne aktivity, opravy, atď. Chceli by sme Vás teda osloviť aby ste nám dali návrhy osôb, alebo aj sami nahlásili 

kto by mohol byť v tejto RADE. S touto RADOU by sme potom mávali stretnutia podľa potrieb. Vzadu pri katolíckych 

novinách môžte nájsť novú schránku, kde môžete vkladať svoje podnety a návrhy.  

 Organizujeme STRETNUTIE LEKTOROV pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. Toto stretnutie sa uskutoční 

v utorok 13. marca, po druhej sv. omši. Pozývame všetkých našich lektorov, plus nových záujemcov.  

 

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  

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 



 

 JEDEN ŠPECIFICKÝ OZNAM PRE MILOVNÍKOV KOSTOLA SV. ALŽBETY:  Ako ste si všimli, opravy nášho kostola sa posunuli             

do horúcej fázy, preto potrebujeme od Vás pamätníkov staršie fotografie z nášho kostola – zvonku (ešte pred 

poškodením vežičky, prípadne, keď bola už zasiahnutá už strelou), ale aj z vnútra, ešte pred povodňou.                             

Už vopred Vám ďakujeme a uisťujeme Vás, že Vám ich čestne vrátime . 

 Vzadu na stolíku je rozmnožené Vyhlásenie kresťanských cirkví k Istanbulského dohovoru, a tiež i samotný 

Istanbulský dohovor z 11. mája 2011. Veríme že po ich prečítaní ako kresťania budeme vedieť k nim zaujať jasné 

a správne stanovisko. Taktiež prosíme, aby ste dokumenty po ich prečítaní vrátili na pôvodné miesto, aby boli 

k dispozícii pre všetkých. 

          páter Pavol NOGA CM, rektor 

 

 

 


