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

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK
Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn
človeka vieru na zemi, keď príde?“

LITURGICKÝ KALENDÁR:
UTOROK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Jána Pavla II, pápeža, Ľubovoľná spomienka
Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka
TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok
21. X.
Utorok
22. X.
Streda
23.X.

600
1530
600
1530
600
1530

Za + Ivana
Za duše v očistci
Za + Jána
Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslavu
Na úmysel
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Štvrtok 600 Za Božiu pomoc pre synov a vnukov
24.X. 1530 Za + Margarétu
Piatok 600 Za Božiu pomoc v povolaní
25.X. 1530 Za + Ľudovíta a Zitu
Sobota
600 Za Božiu pomoc a ochranu pre sestru Damiánu a Katarínu
26.X.
Nedeľa 730 Za + Lýdiu, Auréliu a Dezidera
27.X. 1900 Za + rodičov Etelu a Júliusa

 Dnes je zbierka na misie.
 Banskobystrická misijná nedeľa: Slovenské misijné hnutie Vás pozýva na slávenie
Misijnej nedele, dnes 20.10.2019 o 15,00 hod. v dome Slovenského misijného hnutia,
budú tam Osobné svedectvá misionárov pôsobiacich v rôznych častiach sveta.
 Minulú nedeľu sa vyzberalo na obnovu kostola 343,35 €, ďakujeme za vašu štedrosť.
 Zmena času: O týždeň, v noci z 26. na 27. októbra sa mení čas.
 „Pokrstený a poslaný“ znie heslo dnešnej misijnej nedele. „Posiela nás Ježiš“ sú slová
Pápeža Františka na dnešný deň. Preto pozývam mladých mužov nad 15 rokov, aby sa pridali
do vznikajúceho spoločenstva pri Kostole sv. Alžbety Uhorskej a tak uskutočnili svoje
kresťanské poslanie. Tešíme sa na teba, viac informácii u patra Miroslava.
 V utorok je 22. v mesiaci, kedy si u nás v kostole o 15:30 pripomíname úctu k sv.
Scharbelovi s osobným pomazaním olejom sv. Scharbela. Program je na plagáte.

 Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku – Sviečka
za nenarodené deti. Kúpou malej sviečky spravíte naraz niekoľko veľkých krokov: finančne
podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života. Druhý krok je, že zapálením sviečky v
čase Pamiatky zosnulých ukážete, že aj Vám záleží na každom ľudskom živote – aj tom
nenarodenom. Malá sviečka stojí 1,- € a veľká v skle 4,- €. Sviečky sa budú predávať od 19.
októbra do 2. novembra 2019. Fórum života Vám ďakuje za podporu.

