
 

   

       

ŠTVRTOK 
NEDEĽA 

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, Slávnosť 

ŠTVRTÁ PÔSTNÁ NEDEĽA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dôležitý oznam: Vzhľadom na závažnosť situácie ohľadom šírenia koronavírusu sv. omše 
v kostole sv. Alžbety až do 23.3. nebudú, všetky úmysly budú odslúžene v našej kaplnke pri 
súkromných sv. omšiach. Ak by ste chceli byť prítomní na týchto sv. omšiach cez online 
vysielanie, tak budeme každý deň vysielať o 17:00 v týždni 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.  

 Omša spojená s pomazaním olejom sv. Šarbela: Taktiež vzhľadom na danú situáciu 
a obmedzenia zhromažďovania sa, tento mesiac t.j. 22 marca (nedeľa) nebude táto sv. omša. 

 Zbierka z minulej nedele na obnovu kostola vyniesla 355 €. Bohuznámy osobne daroval na 
kostol 60 €.  

P. Pavol NOGA CM, rektor 

Pondelok 

16.III.      
 

Za poďakovanie za dožitých 75 rokov života a požehnanie 

do ďalších rokov 

Za uzdravenie zo závislostí od drog pre syna  

Utorok 

17.III. 
 Za zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu a Máriu s rodinami  

Za duše v očistci  

Streda 

18.III. 
 Za Božiu pomoc a zdravie pre Vieru  

Za uzdravenie syna Michala   

Štvrtok 

19.III. 
 Na úmysel  

Za + Jozefa a Máriu  

Piatok 

20.III. 
 

Za + Jozefa Pompura   

Za obrátenie manžela  a jeho požehnanie 

Sobota 

21.III. 
 Za uzdravenie zo závislostí od drog pre syna 

Nedeľa 

22.III. 
 

Za + Jána, Martu, Katarínu, Zlaticu, Annu, Ľudovíta, 

Stanislava a Zlaticu 

Za + organistu Martina Smidu – 1 výročie 

Za zdravie a Božie požehnanie pre Danielu    

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  

LITURGICKÝ KALENDÁR: 

  ÚMYSLY SV. OMŠÍ 

TRETIA PÔSTNÁ NEDEĽA 

„Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola 

smädná...“ 


