
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDELOK 
STREDA 
NEDEĽA 

ZVESTOVANIE PÁNA, Slávnosť prenesená z 25. marca 

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka 

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  
 

 

Pondelok 
9. IV.     

  600 Na úmysel darcu 
1530 Za + rodičov Imricha a Etelu  

Utorok 
10. IV. 

  600 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu a na úmysel 
1530 Poďakovanie za pomoc pri štúdiu 

Streda 
11. IV. 

  600 Za + z rodiny Stankovičovej 
1530 Za + rodičov Máriu a Františka Vaníkových 

Štvrtok 
12. IV. 

  600 Za zdravie a Božiu požehnanie pre otca a na úmysel 
1530 Za + Štefana a rodičov Bartových a Sabových 

Piatok 
13. IV. 

  600 

1100 
Za Andreu pri príležitosti životného jubilea 
Za obete komunizmu 

1530 Za obrátenie 
Sobota 
14. IV. 

600 Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu  

Nedeľa 
15. IV. 

  730 Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie                               
pre Danku, Vojtecha a Martina 

1900 Za Božiu pomoc pre dcéru a na úmysel 
 

 Dnes slávime Nedeľu Božieho Milosrdenstva, Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho 

milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných 

odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v 

Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v 

teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 

 V pondelok slávnosť Zvestovania Pána, je prenesená z 25. marca, a v tento deň si budú aj naše sestry 

vincentky pri rannej sv. omši obnovovať svoje sľuby, spojme sa s nimi v modlitbách.  

 V piatok o 11.00 bude v našom kostole sv. omša z príležitosti 68. výročia barbarskej noci. Zväz 

protikomunistického odboja, Vás pozýva na túto omšu, ktorá bude obetovaná za obete komunizmu. 

 Zbierka pri BOŽOM HROBE činila  300,– EUR a na  OPRAVU KOSTOLA sa vyzbieralo 317,– EUR. Pán Boh 

Vám zaplať za Vašu štedrosť! 

 Kto z Vás by potreboval prijímať bezlepkovú hostiu, nech to príde oznámiť do sakristie pred sv. omšami.  

 
 

                             páter Pavol NOGA CM, rektor 

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  

Druhá Veľkonočná nedeľa 

Nedeľa Božieho Milosrdenstva 

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, 

aj ja posielam vás.“ 
LITURGICKÝ 

  ÚMYSLY SV. OMŠÍ 


