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O z n a m y  

1. Od pondelka 28.3.,  sv. omše v týždni  budú o 18.30 hod. 

 

2. Na budúcu nedeľu (3.4.) bude zbierka na pomoc 

prenasledovaným kresťanom, utečencom a na pomoc obetiam 

vojnového konfliktu na Ukrajine. 

3. V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sv. spoveď v Hýľove 

bude v pondelok, stredu od 17.30 hod. a v piatok od 17.00 

hod. V Bukovci v utorok a vo štvrtok od 17.30 hod.               
Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok (31.3.) od 9.00 hod. 

 

4. Sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v Hýľove aj v Bukovci  

v sobotu 9.4. od 10.00 do 11.00 hod. 

K sviatosti zmierenia pozývame všetkých. 

  

5. Na deň rodiny 26. júna si v košickej katedrále môžu manželské 

páry pripomenúť 25. výr. manželstva. Na toto stretnutie s otcom 

arcibiskupom sa jubilujúci manželia môžu prihlásiť u pána 

farára do polovice mája. 

 

S platnosťou od 1.3.2022: 

- je odvolaný dišpenz, ktorý oslobodzuje veriacich od účasti 

na nedeľnej sv. omši 

- v kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov 

- je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja 

- kostol môže navštevovať každý, bez ohľadu na to, či je 

zaočkovaný alebo testovaný 

- sú zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbe 

- Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk.  

 

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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Milí priatelia života a rodiny, 

udalosti posledných týždňov nám viac ako inokedy pripomenuli 

krehkosť toho, čo tak často považujeme za samozrejmosť: mier, pokoj 

a ľudský život. Modlíme sa za mier, ktorý si tak  prajeme: 

Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu pred tebou a prosíme: 

Príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. 

Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, 

odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých 

ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so 

zlom. Uzdrav srdcia mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou 

a sebectvom neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. 

Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás 

odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili a prosiť za odpustenie tých, 

ktorým sme my sami ublížili. Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho 

Pána Ježiša Krista, lebo on nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva 

pokoja. Amen. 

      Ako človek, ktorý bol k Vám poslaný preto, aby som Vás 

povzbudzoval na ceste do večnosti a ku konaniu dobra, sa chcem dnes 

poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhate biednym, 

chudobným, utečencom, alebo ľuďom bez domova. Chcem ďakovať za 

Vašu modlitbu, za materiálnu pomoc, za vypočutie a prijatie tých, ktorí 

to v minulosti potrebovali. Nech Vám Pán dá aj v budúcnosti otvorené 

srdcia pre potreby slabých a chudobných, ktorí sú blízki Ježišovmu 

srdcu. 

Ďakuje Bohu za Vás a prosí o požehnanie pre Vás a Vašich blízkych, 

duchovný otec Pavol. 


