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

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú
a chudobným sa hlása evanjelium.“

LITURGICKÝ KALENDÁR:
NEDEĽA

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok
16. XII.
Utorok
17. XII.
Streda
18.XII.

600
1530
600
1530
600
1530

Za + Ivetku a z rodiny Radoslavy a Zuzany
Za + Annu
Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandra a Radoslavu
Za zdravie a Božie požehnanie pre Martinu s rodinou
Za + starých rodičov Elenu a Jozefa
Za + Pavla

Štvrtok 600 Na úmysel
19.XII. 1530 Za pokoj duše a vnútorné uzdravenie pre Jozefa
Piatok 600 Za + rodičov Etelu a Pavla
20.XII. 1530 Za zdravie pre dcéru Luciu a jej rodinu
Sobota
600 Za šťastnú hodinu smrti a obrátenie detí
21.XII.
730 Za zdravie, pomoc a Božie požehnanie pre Peťka
Nedeľa
30 Na úmysly ctiteľov sv. Scharbela
22.XII. 15
1900 Za zdravie a Božie požehnanie pre Adriánu s rodinou

 Zbierka na opravu kostola z minulej nedele vyniesla 309,32 €. Ďakujeme za vašu štedrosť
a dnes pokračujeme v tejto zbierke.
 Komunita St. Egidio organizuje 22. decembra vianočný obed pre chudobných. Každý môže
priložiť ruku k dielu. Dobrovoľníci zbierajú teplé oblečenie ako bundy, kabáty, ponožky,
ďalej spacáky a stany, ktoré zahrejú počas chladných dní. Pomôcť sa dá aj napečením
koláčov. Prispieť môžete aj finančne priamo po sv. omši pred kostolom. Tam na Vás čakajú
členovia komunity, ktorí Vám priblížia svoju službu.
 Počas Adventného obdobia slávime „Rorátne sväté omše“ v pondelok, stredu a piatok ráno
pri sviečkach, aby sme tak vystihli očakávanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista a vyšli mu
v ústrety. Po nich je malé pohostenie pri sakristii kostola.
 V nedeľu 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.
 V pondelok 23. decembra po rannej svätej omši bude predvianočné upratovanie a príprava
výzdoby na sviatky Narodenia Pána.

