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O z n a m y 
 

1. V mesiaci máj bude pred sv. omšou májová pobožnosť. 

2. V nedeľu 1. mája bude o 10.00 hod. v Bukovci prvé sv. prijímanie. 

3. V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď vždy hodinu pred sv. 

omšou. Svätá spoveď chorých bude vo štvrtok (5.5.) od 9.00 hod. 

4. Na druhú májovú nedeľu (8.5.) bude Deň matiek. Nezabudnime na 

naše mamky. 

Obec Hýľov Vás srdečne pozýva dňa 8.5.2022 o 15:00                      
do kultúrneho domu  na oslavu „Dňa matiek“.                              

Všetci ste srdečne pozvaní.  

 

5. Na nedeľu Dobrého pastiera (8.5.) je zbierka na seminár. 

Nezabúdajme ani na modlitbu za duchovné povolania. 

6. Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté 

prijímanie a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu)  

možno získať: 

a) kto pristúpi prvý raz k sv. prijímaniu. Takisto aj tí, čo sa 

zúčastňujú na slávnosti prvého sv. prijímania, 

b) kto si v nedeľu Božieho milosrdenstvá uctí obraz Milosrdného 

Ježiša a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a pridá k tomu 

nábožný vzdych: „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“. 

 

V nedeľu 8.5.2022 o 10.00 hod. sa uskutoční v Bukovci 

charitatívny beh. Výťažok zo zbierky bude určený pre OZ Oáza – 

Nádej pre nový život v Bernátovciach. Všetci ste srdečne pozvaní, 

či už ako aktívni účastníci behu, alebo ako aktívni povzbudzujúci 

a tak spoločne pomôžeme dobrej veci. Športu zdar. 

 

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

    Hýľov SK38 1100 0000 0026 2472 2238 

    Bukovec   SK04 0200 0000 0014 1601 9455 

about:blank
about:blank
about:blank


P  r  a  m e ň     ž  i  v o  t  a 
  Informačno – formačný dvojtýždenník  

                                                        farnosti Hýľov 

 

   

Ročník: III, č. 9 

25.4. – 8.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

Nedeľa  Božieho milosrdenstva 

   „Túžim, aby Sviatok Milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre 

všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené  

vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milosti na duše, ktoré 

sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi 

k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín 

a trestov.  Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej 

hriechy boli ako šarlát.“ (Denníček 699). 

   Prežívame Nedeľu Božieho milosrdenstva. Tento sviatok nám nebol 

darovaný preto, aby sme o milosrdenstve iba čítali, počúvali, či 

rozprávali sa o ňom, ale aby sme milosrdenstvo prejavené Bohom 

prijímali a navzájom sa ním obdarovávali. V tomto prípade platí, že 

„Slovo sa musí stať telom a prebývať medzi nami“! Skončime so 

všetkou nevraživosťou, neláskou, s neodpustením, nepokojmi. Záleží na 

každom z nás. Dnes môžu skončiť všetky spory. Od dnešného dňa 

všetky dlhy môžu byť odpustené. Dnes môže nastúpiť do nášho vnútra 

pokoj a Božie požehnanie, ktorému sme bránili svojím neodpustením.   

   Prijmite päť jednoduchých pravidiel pre spokojný život: 

   1. Osloboď srdce od nenávisti. Odpusť tým, čo ti ublížili. 

   2. Netráp sa ani minulosťou, ani budúcnosťou.  

   3. Ži jednoducho a maj radosť z toho čo máš. 

   4. Dávaj viac. 

   5. Očakávaj menej. 

Dni prežité s milosrdným Ježišom každému vyprosuje                          

duchovný otec Pavol. 

P.S.: Ježišu, pre tvoje bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami 

i s celým svetom. 


