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O z n a m y 
 

 

1. Malý misionár, je kniha, ktorú si môžu deti vyzdvihnúť 

v sakristii. Každú nedeľu a v prikázaný sviatok si môžu prísť 

zobrať obrázok, ktorý znázorňuje evanjelium príslušnej nedele, 

alebo sviatku. Môžu si ho nalepiť do knihy. Potrvá to počas 

celého školského roka. Doma s rodičmi si potom môžu deti 

prerozprávať evanjelium, ktoré v kostole spolu počuli. 

2. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie,  

15.9.2022 o 15.00 hod. 

 bude sv. omša pri Čarnom krížiku.  

Pri tejto sv. omši požehnáme obnovený kríž. 

 O 15.00 hod. bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu.  

Po Korunke začne sv. omša. 

 Môžete si doniesť turistické stoličky. 

 Príchod je individuálny.  

Všetci ste srdečne pozvaní. 

3. V nedeľu 18.9.2022 bude zbierka na Rádio Lumen. 

 

4. V nedeľu 23.10. 2022 bude sv. omša, pri ktorej otec arcibiskup 

sa chce stretnúť s manželmi, ktorí v tomto roku oslávia výročie 

manželstva, a to 50., 55., 60. a viac. 

Prihlásiť sa môžete u duchovného otca do 15.9.2022.   

 

      5.   V mesiaci August  boli zbierky : 

Bukovec:  zvonček: 1 076,80 €  

Hýľov : zvonček:  783,00 € + 50 € (účet banka) 

    

   
Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol. 

     Hýľov            SK38 1100 0000 0026 2472 2238 

     Bukovec        SK04 0200 0000 0014 1601 9455 
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Dobrý syn (podľa L. N. Tolstého). 
 

Tri ženy šli pre vodu k studni za dedinu. 

Pri studni sedel starec a počúval, ako sa rozprávajú o svojich synoch. 

Jedna sa chválila, aký je jej syn šikovný vo všetkom a hlavne  

aký je múdry. 

Druhá rozprávala o svojom synovi, že vie krásne spievať. 

Len tretia mlčala a až na otázku, čím je jej syn výnimočný odpovedala, 

že jej syn je obyčajný. 

Od studne šli ženy s plnými vedrami vody domov a starec šiel s nimi. 

Naproti nim prišli traja chlapci.  

Jeden rozprával, čo všetko prečítal a ako ho to obohatilo, druhý začal 

krásne spievať a tretí? 

Ten zobral matke z ruky vedro a niesol ho domov. 

Prvé dve ženy sa pyšne obrátili k starcovi a hovoria mu:  

„To máme dobrých synov, že?“ Ale on povedal: 

„Ja vidím iba jedného syna – iba jedného dobrého syna.“ 

Otázka pre rodičov: „Čo chcem, aby bolo z môjho dieťaťa? Čo je 

hlavné v jeho výchove?“ 

Začal sa školský rok. Rodičom praje veľa múdrosti a síl pri výchove                 

ich detí, duchovný otec Pavol. 


