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

KVETNÁ NEDEĽA
„Kristus sa stal pre nás
poslušným až na smrť,
až na smrť na kríži.“
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok Pánovej večere
Veľký piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
Biela sobota – Veľkonočná vigília
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
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26. III. 1530
00
Utorok 6
27. III. 1530
00
Streda 6
28. III. 1530
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29. III.
Piatok
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30. III.
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2000
31. III.

Nedeľa
1. IV.






730
1900

Na úmysel darcu
Za + Pavla, jeho rodičov a bratov
Za + z rod. Lodrerovej
Za + Gejzu Borbáša a jeho rodičov
Za dar živej viery pre rodinu
Za obrátenie
Za horlivosť kňazov a nové kňazské povolania
Obrady Veľkého Piatku – sv. omša nie je
Za dar viery pre tých čo neveria
Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre Veroniku,
Michala a Miška
Za + starých rodičov z rodiny Mrázikovej a Nogovej

Dnešnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa.
Počas tohoto týždňa spovedáme vždy 1 hodinu pred odpoludňajšími sv. omšami od pondelka do stredy.
Rozpis bohoslužieb a liturgických obradov na území nášho dekanátu si môžete prevziať vzadu na stolíku.
Vo štvrtok sme pozvaní na MISSA CHRISMATIS – omša svätenia olejov, o 9.30 hod. do farského kostola.
Bude celebrovaná otcom biskupom.
 Vo VEĽKOM TÝŽDNI budú sv. omše v našom kostole od pondelka do stredy ako zvyčajne.
Na Zelený štvrtok bude sv. omša iba popoludní o 15:30 hod.. Dopoludnia sme pozvaní do farského kostola.
Na Veľký Piatok sa sv. omše neslúžia, ale o 15:30 hod. budú obrady Veľkého piatku, a do 20:00 hod.
bude poklona pri božom hrobe.
Na Bielu sobotu od 9:00 hod. do 19:30 hod. bude poklona pri božom hrobe, a o 20:00 hod. začneme sláviť
Veľkonočnú vigíliu. Po nej bude nasledovať procesia okolo kostola.

 Prosíme o spoluprácu na poklone pri Božom hrobe v piatok od konca obradov Veľkého piatku do 20:00





hod., ako aj na Bielu sobotu od 9:00 hod. do 19:30 hod. Môžete sa zapisovať na jednotlivé hodiny do listiny
na stolíku, aby sme si aj takto našli čas na Boha.
Dnes si pripomíname DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA. Pripomenúť si ho môžme osobnou modlitbou a pripnutím
bielej stužky. Bližšie informácie máte vzadu na letáčikoch.
Na zbierku pre pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnových utečencov sa v minulú nedeľu vyzberalo
360,– EUR. Pán Boh Vám štedro odmeň za Vaše milodary.
Dnes na KVETNÚ NEDEĽU, je zbierka určená už tradične NA PRÁCU S MLÁDEŽOU V DIECÉZE.
Prosíme tých, ktorí sa chcú zapojiť do slávenia Veľkonočnej liturgie, nech sa prídu prihlásiť do zákristie.
páter Pavol NOGA CM, rektor

