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 KRSTU KRISTA PÁNA
„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom
mám zaľúbenie.“

LITURGICKÝ KALENDÁR:
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

Sv. Antona, opáta, spomienka
Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok
13.I.
Utorok
14.I.
Streda
15.I.

600
1530
600
1530
600
1530

Za + Darinku
Za zdravie a Božie požehnanie pre Vladímira
Za + Darinku
Za šťastnú hodinu smrti a obrátenie detí
Za Božie požehnanie Andreja, Šimona a za celú rodinu
Za + manžela Viliama a rodičov

Štvrtok 600 Za zdravie a pomoc a Božie požehnanie pre celú rodinu
16.I. 1530 Za duše v očistci
Piatok 600 Za + Jána
17.I. 1530 Za + manžela Petra a brata Vojtecha
Sobota
600 Za zdravie, pomoc, Božie požehnanie pre Tibora s rodinou
18.I.
30 Za + rodičov z oboch strán
Nedeľa 7
19.I. 1900 Na úmysel

 Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie, liturgickou farbou sa stáva zelená, vianočná
výzdoba sa ponecháva až do 2. februára.
 Pokračujeme zo zapisovaním úmyslov na sv. omše v sakristii kostola.
 Chceme pozvať Vás z mladšej, ale aj tej strednej generácie, ktorí mate záujem prehĺbiť svoj
duchovný život a spoznávať viac Božie slovo na biblické stretnutia, ktoré sa konajú každý
utorok od 19:30 v našom misijnom dome na ul. Hurbanova 8, prineste si zo sebou bibliu.
 Od 18 do 25 januára sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, nezabudnime na
Ježišove slová: “Aby všetci jedno boli...“, rozdelenie medzi kresťanmi je Jeho bolesťou.
 Zbierka na opravu kostola z minulej nedele sv. rodiny vyniesla 367,73 € bohuznámi prispeli
osobne na opravu kostola sumami 500 a 200 €, na účet sumami 100 a 50 €, aj dnes
pokračujeme v tejto zbierke.
P. Pavol NOGA CM, rektor

