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

SIEDMA NEDEĽA CEZ ROK
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu...

LITURGICKÝ KALENDÁR:
STREDA
NEDEĽA

POPOLCOVÁ STREDA
PRVÁ PÔSTNÁ NEDEĽA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok
24.II.
Utorok
25.II.
Streda
26.II.

600
1530
600
1530
600
1530

Štvrtok
27.II.

600

Za dar živej viery pre rodinu
Za uzdravenie vzťahov v manželstve
Za zdravie a Božie pomoc pre Vladimíra
Za + Filipa, Jakuba a Jozefa
Za + rodičov Emila a Annu
Za + Jozefa, Jolany a Ľubomíra
Za Božie požehnanie pre rodinu

1530 Poďakovanie za 150 rokov príchodu sestier vincentiek do
Banskej Bystrice
00
Piatok 6
Za Božiu pomoc a zdravie pre mamu Helenu
30
28.II. 15
Za Božiu pomoc pre manžela Karola
00
Sobota 6
Na úmysel
29.II.
30
Za rodinu Maslíkovu a Debnárovu
Nedeľa 7
00
1.III. 19 Na úmysel

 V stredu začíname pôstne obdobie slávením popolcovej stredy značením popola na čelo,
v tento deň ja prikázaný pôst – zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
 Počas pôstu každý piatok aj v nedeľu večer pol hodinu pred sv. omšou sa budeme modliť
krížovú cestu, čiže v piatok o 15:00 a v nedeľu o 18:30, ktoré budú obetované za jednotlivé
úmysly, ste na ne pozvaní...
 Sestričky vincentky oslavujú 150 rokov príchodu prvých sestier do nášho mesta, túto udalosť
si pripomenú 27. februára (štvrtok) o 15:30, sv. omšu bude celebrovať generálny vikár
diecézy. Po skončení tejto omše sú členovia vincentskej rodiny pozvaní na stretnutie do
misijného domu kňazov vincentínov.
 V nedeľu 1. marca o 15:00 bude stretnutie ružencového bratstva v našom kostole.
 Z benefičného koncertu za vyzbieralo 944,66 €, v nedeľnej zbierke z minulej nedele 291,84
€. Ďakujeme za Vašu účasť na koncerte a štedrosť v zbierke. Na budúcu nedeľu je zbierka na
charitu.
P. Pavol NOGA CM, rektor

