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NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – Slávnosť, prikáz.sv 

Sv. Justína, mučeníka Spomienka 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

 

 

 

 

Pondelok 

27.V.      

600  
 Za duše v očistci 

1530 Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra, Martu a ich 

rodiny 

Utorok 

28.V. 

  600 Za obrátenie Mareka 

1530 
Poďakovanie za pomoc pri štúdiu a prosba o ďalšie 

dary Ducha Svätého  

Streda 

29.V. 

  600 Za obrátenie Mareka 

1530 Za duše v očistci  

Štvrtok 

30.V. 

600   Za obrátenie Michala a Daniely  

1530 Za + brata Vojtecha a manžela Petra  

Piatok 

31.V. 

600   Za obrátenie Mareka 

1530 Za + Jána, Rozáliu, Emíliu a ostatnú rodinu 

Sobota 

1.VI. 

 

600 

 

Na úmysel  

Nedeľa 

        2.VI.      

  730 Za + Júliusa a Kamila 

1900 Za + rodičov Imricha a Annu  

 
 Zapisovanie (aj nových) lektorov na čítanie počas sv. omší – od minulého týždňa ste sa mohli 

zapísať tí, ktorí sa chceli zapojiť do čítaní počas sv. omší, tento týždeň to už ukončíme 
a urobíme oficiálny rozpis, takže ostáva už iba pár dní na zapísanie sa.  Následne budeme mať 
aj stretnutie, kde si povieme o určitých zásadách ohľadom čítaní v kostole.  

 Púť: Dňa 15. júna (sobota) Vás pozývame putovať na horu Butkov, najmladšieho pútnického 
miesta na Slovensku, nachádza sa pri Púchove. Vzadu je papier, kde sa budete môcť zapísať, 
podrobnejšie informácie poskytneme v priebehu nasledujúceho týždňa. Tešíme sa, že aj takto 
budeme môcť spolu zažiť silu spoločenstva.  

 Keďže nám pribúda rodín, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a prichádzajú prosiť 
o pomoc, tak tento týždeň organizujeme zbierku trvanlivých potravín, ktoré môžete nechať 

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  

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
„Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo 

a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu 

a urobíme si uňho príbytok.“ 

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

 

  ÚMYSLY SV. OMŠÍ 



 

u nás v sakristii, alebo priniesť na náš misijný dom, v mene našich chudobných Vám 
ďakujeme. 

 Tento týždeň mám prosebné dni, ktorých obsahom je prosenie za úrodu. Tu v kostole sv. 
Alžbety Uhorskej  sa budeme modliť na tento úmysel v utorok.  

 Minulú nedeľu sa na opravu kostola vyzbieralo 314,52 € a bohuznámi darcovia prispeli sumou 
100 a 150 €. Ďakujeme za Vašu štedrosť. Aj dnes pokračujeme v zbierke na obnovu kostola.   
                                                                                                                          páter Pavol NOGA CM, rektor                         


