
 

  

 

 

 
ŠTVRTOK 

PIATOK 
SOBOTA  
NEDEĽA 

 

Všetkých svätých, Slávnosť 

Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Panny Márie v sobotu, ľub.spomienka 

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK  
 

 

Pondelok 

29.X.      

  600 Za uzdravenie a B. pomoc pre vnučku Patríciu 

1530 Za starých rodičov Elenu a Jozefa Zubalových 

Utorok 

30.X. 

  600 Za + Soňu a Elemíra 

1530 
Za uzdravenie a B. pomoc pre Jozefa  

 

Streda 

31.X. 

  600 Za zdravie a B. pomoc pre Alenu 

1530 Za + Erika 

Štvrtok 

1.XI. 

  730 Za + Margitu a Imricha 

1900 Za + brata Petra a predkov v rodine 

Piatok 

2.XI. 

  600 Za + Cyrila a Alžbetu a Jozefínu a Ladislava 

1530 Za + starého otca Štefana 

Sobota 

3.XI. 

600 

 Za zdravie a B. pomoc pre Alenu  

Nedeľa 

4.XI. 

  730 Za + Auréliu, Dezidera a Lýdiu 

1900 Za + Alexandra   

 Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, vyloženie sv. oltárnej a sv. spoveď budú od 14:30.  
 Vo štvrtok budú sv. omše ako v nedeľu, keďže je prikázaný sviatok a aj štátny sviatok.  
 V sobotu večer príde na vizitáciu do nášho misijného domu z Ríma generálny asistent P. Miles 

Heinen, zároveň v nedeľu odslúži sv. omše v našom kostole, na ktoré ste pozvaní.   
 Zbierka na misie vyniesla 548,16 EUR. Po sv. omšiach pokračujeme v zbierke na kostol. 
 Začala sa zbierka Boj proti hladu, organizovaná našou Vincentskou rodinou na Slovensku, 

môžete ju podporiť kúpou medovníkových srdiečok u nás vzadu v kostole, alebo aj DMS – 
kou. Bližšie informácie si môžete pozrieť aj na web stránke: www.bojprotihladu.sk  

 Vincentská rodina v Banskej Bystrici organizuje každú posledný týždeň v mesiaci potravinovú 
zbierku pre chudobne rodiny, kto by chcel aj takouto formou pomôcť chudobným v našom 
meste, môžete priniesť potraviny počas týždňa do zakristie kostola. 

                        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  

TRIDSIATA NEDEĽA CEZ ROK 

„Čo chceš, aby som ti urobil?“ 

„Rabboni, aby som videl!“ 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

  ÚMYSLY SV. OMŠÍ 


