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

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

NEDEĽA PIATA PÔSTNA NEDEĽA
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Pondelok 6
12. III. 1530
00
Utorok 6
13. III. 1530
00
Streda 6
14. III. 1530
00
Štvrtok 6
15. III. 1530
00
Piatok 6
16. III. 1530
Sobota
600
17. III.

Nedeľa
18. III.

730
1900

„Veď Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život.“

Na úmysel darcu
Za zdravie a Božie požehnanie pre manželku Danku
Za + Annu
Za obrátenie Petry
Za Božie milosrdenstvo pre Ľudovíta
Za duše v očistci
Za zdravie, Božie požehnanie a na úmysel
Za duše v očistci
Za + Zitu
Za + Margarétu
Poďakovanie za 70 rokov života
a Božie požehnanie do ďalších rokov pre Martu
Za + rodičov, starých rodičov, krstných rodičov,
brata s manž., Katarínu, Stanislava, Gejzu a Zlaticu
Za + Emila a jeho večnú spásu

 Dnes po večernej sv. omši ste pozvaní na katechézu s názvom „ODPUSTENIE a ZMIERENIE“
 V minulú nedeľu sa vyzbieralo na opravu kostola 168,– EUR. Pán Boh Vám zaplať.
 Minulú nedeľu sme Vám hovorili o ustanovení KOSTOLNEJ RADY, ktorá by mala na starosti rôzne
aspekty života nášho kostola: liturgiu, spev, výzdobu, charitatívne aktivity, opravy kostola, a iné. Chceme
vás opäť požiadať, aby ste sa osobne zúčastnili tejto aktivity. Vzadu je schránka, kde môžete vkladať svoje
návrhy. Ďakujeme za váš osobný záujem. Veríme že Vám všetkým záleží na spoločnom dobre.

 Pripomíname, STRETNUTIE LEKTOROV, ktoré by sa uskutočnilo v UTOROK, 13. marca, po sv. omši.
Prosím, naplánujte si to do vašich kalendárov, aby sme sa na ňom mohli všetci zúčastniť a pripraviť sa tak na
dôstojné Veľkonočné slávenie.

 Vzadu na stolíku sú obálky s možnosťou dať svoje 2% pre našu Misijnú spoločnosť a aj takýmto
spôsobom podporiť naše misijné aktivity.

 Na budúcu nedeľu sa uskutoční ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM.
páter Pavol NOGA CM, rektor

