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SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, Slávnosť 

Sv. Bazila Velkého a Gregora Nazianského, Spomienka 

Najsvätejšieho mena Ježiš, ľub. spomienka 

NEDEĽA ZJAVENIA PÁNA – TROCH KRÁĽOV 

 

Pondelok 

31.XII.      

    

1530 Za vnuka Šimonka a jeho zdravie 

Utorok 

1.I. 

  730 Za pomoc, ochranu a B. požehnanie pre celú rodinu 

v novom roku  

1900 Za dary Ducha sv. a ochranu Panny Márie  

Streda 

2.I. 

  600 Za živú vieru pre Milana   

1530 Za dobrodincov, ktorí prispeli na obnovu 

z finančnej správy 

Štvrtok 

3.I. 

  600 Za zdravie a B. pomoc pre Vladimíra 

1530 
Za zdravie a B. pomoc pre Katarínu, Miriam a rod. 

Filipkovú 

Piatok 

4.I. 

  600 Za milosť krstu pre Dorotku  

1530 Za + Júliusa 

Sobota 

5.I. 

600 

 Za dar väčšej úcty k Duchu svätému 

Nedeľa 

6.I. 

  730 Za + Jána 

1900 Za pomoc a uzdravenie syna  

 V pondelok je posledný deň v roku, sv. omša bude o 15.30 spojená s vyhodnotením roku 
2018 a potom s pobožnosťou na konci roka, príďme sa poďakovať za starý rok a prosiť 
o požehnanie do nového roku.  

 V noci už ako po minulé roky Vás pozývame s mladými prežiť prechod starého a nového roku 
trochu inač, od 22:00 do 24:00 sa bude konať NIGHTFEVER (Nočná horúčka) v našom kostole, 
kde mladí budú pozývať okoloidúcich do kostola na adoráciu.  

 V piatok bude prvý piatok mesiaca, ako zvyčajne budeme mať vyloženie sviatosti oltárnej od 
14.30 a zároveň budeme od tejto hodiny aj spovedať.  

 Začíname zo zapisovaním bytov a domov na trojkráľovú posviacku, vzadu je hárok, kde 
napíšete svoje údaje a my sa už s vami telefonický dohodneme 

 Taktiež už začíname zo zapisovaním úmyslov na sv. omše v  našom kostole v sakristií kostola 

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  

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY 
A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku 

a v obľube u Boha i u ľudí. 

 

  ÚMYSLY SV. OMŠÍ 



 

 V Nedeľu Zjavenia Pána – Troch kráľov bude pri večernej sv. omši spievať banícky spolok zo 
Starých Hôr,  po sv. omši ešte pozývajú na banícke kantácie.  

 Ponúkame naše vreckové kalendáriky Misijnej spoločnosti na rok 2019, cena je 1,50 є, ich 
kúpou podporíte aj naše misijné aktivity.  

 V zbierke na obnovu kostola sa minulú nedeľu vyzbieralo 417 Eur. Na účet prispel darca 
sumou 400 Eur. Ďakujeme a aj po dnešnej omši pokračujeme.  

 

                        páter Pavol NOGA CM, rektor 


