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

ŠTVRTÁ PÔSTNÁ NEDEĽA
On povedal: „Verím, Pane,“

LITURGICKÝ KALENDÁR:
STREDA
NEDEĽA

ZVESTOVANIE PÁNA, Slávnosť
PIATÁ PÔSTNÁ NEDEĽA

ÚMYSLY SV. OMŠÍ
Pondelok
23.III.
Utorok
24.III.
Streda
25.III.

Za poďakovanie za dožitých 90 rokov života pre Ľudmilu
Za uzdravenie zo závislostí od drog pre syna
Za zdravie a Božiu pomoc pre Milku a jej rodinu
Za + Mareka
Poďakovanie za dar života
Za požehnanie sestier vincentiek pri obnove ich sľubov

Štvrtok
26.III.

Za uzdravenie zo závislostí od drog pre syna
Za zdravie a Božiu pomoc pre Viktóriu

Piatok
27.III.
Sobota
28.III.

Za zdravie a Božiu pomoc pre brata Andreja
Za duše v očistci

Nedeľa
29.III.

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu – 60 rokov života
Za zdravie , pomoc a Božie požehnanie pre Tibora s
rodinou
Za + manžela Silvestra a + rodičov Jána a Máriu

 Dôležitý oznam: Predlžuje sa zákaz konania verejných sv. omši až do konca mesiaca.
 Online vysielanie sv. omši z našej kaplnky: o 17:00 v týždni a o 19:00 v nedeľu cez účet
facebooku - Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.
 Sv. prijímanie a spovedanie: Kostol bude otvorený na možnosť súkromnej modlitby, sv.
prijímania prípadne sv. spovede každý deň v týždni od 15:00 do 16:00 a v nedeľu od 7:00 do
8:00 a od 19:00 do 20:00
 Tento týždeň naše sestry vincentky si na sviatok Zvestovania Pána obnovujú svoje sľuby,
myslíme na nich v modlitbách.
 Pripravujeme spustenie vlastného účtu na sociálnych sieťach a vlastnej webovej stránky
nášho kostola, ak by ste mali nejaké návrhy a nápady pošlite ich na náš mail. Vďaka
 Na kostol darovali osobné 10 € a z pohrebu Jozefa Baláža 100 €. Na virtuálnu zbierku prispeli
na účet sumami 100, 50 a 10 €. Na prosby mnohých Vás posielame ešte raz číslo účtu na
pokračovanie zbierky na obnovu kostola: SK9209000000005030310774, keďže nie je možné sa
stretávať. Ďakujeme za vašu vernosť.
P. Pavol NOGA CM, rektor

