
Obec Hýľov   Rímskokatolícky farský úrad Obec Bukovec 

+421 55 6967 194                                                     +421 6967 157  +421 55 6853 232 

hylov@centrum.sk   hylov@rimkat.sk ocu@bukovec.sk 

 

O z n a m y 
 

1. Veľký piatok: v tento deň je prísny pôst.  

Hýľov –  8.00 Ranné chvály v kostole 

               11.00 Krížová cesta od kostola k Čarnému krížiku 

               15.00 Obrady Veľkého piatku 

Bukovec – 8.45  Ranné chvály v kostole 

               13.00 Krížová cesta od kostola po kríž na Scešku       

                 17.00 Obrady Veľkého piatku 

Zapíšte sa na Celonočnú poklonu, pri Božom hrobe.    

2. Biela sobota: doneste si sviece k obnove krstných  sľubov.            

Hýľov –  8.00  Ranné chvály v kostole 

             15.00  Požehnanie Veľkonočných jedál 

             18.30  Obrady Veľkonočnej vigílie 

Bukovec –  8.45 Ranné chvály v kostole 

                  15.30 Požehnanie Veľkonočných jedál 

                  21.00 Obrady Veľkonočnej vigílie 

  

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

prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca a vylúčenie 

akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu)  možno získať: 

a) pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok 

pri speve : Tantum ergo; 

b) za nábožnú účasť pri poklone kríža na Veľký piatok; 

c) za obnovu krstných sľubov na Bielu sobotu. 

 

4. 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 

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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Dlh. 
 

Istý bohatý človek mal veľkého dlžníka, ktorý celý život 

kľučkoval len aby sa vyhol splácaniu dlhu. Keď zomrel, v jeho dome sa 

nenašlo nič, čím by mohol dlh aspoň sčasti splatiť. Zostal po ňom iba 

dvojročný syn. Bohatému človekovi sa chlapca uľútostilo, zobral ho 

k sebe a vyrastal spolu s jeho vlastným synom. Vychoval ho, dal mu 

vzdelanie a v deň, keď dosiahol osemnásť rokov, zavolal si ho k sebe 

a podal mu dva listy. Jeden v čiernej a druhý v zlatej obálke a povedal 

mu: „Najskôr si prečítaj list z čiernej obálky.“ Chlapec otvoril čiernu 

obálku a s  hrôzou si prečítal všetky dlhy, ktoré mal jeho otec voči 

bohatému človekovi. Potom čítal výšku všetkých výdavkov, ktoré boli 

vynaložené na jeho výchovu a vzdelanie. Chlapec sa od hrôzy chvel 

a Pán mu vravel: „Vidíš, koľko mi dlhuješ? Ale neboj sa. Môj syn si ťa 

obľúbil ako brata a prosil ma, aby som ti všetok dlh odpustil!“ Potom 

pred jeho očami list roztrhal a hodil do ohňa. Chlapec potom otvoril 

zlatú obálku. Bol v nej list a na ňom napísaná iba jedna veta: „Už nie si 

dlžník, ale môj syn a dedič!“ Dokážeme si predstaviť chlapcovu 

radosť?  

Uvedomujeme si, že tento príbeh je pravdivý a že je o nás? 

Vystupujeme v ňom my sami. Bohatý človek je náš nebeský Otec, 

jeho vlastný syn je Ježiš Kristus a osvojený syn a dedič je každý jeden 

z nás. Uvedomme si túto úžasnú skutočnosť a to nielen počas tejto 

Veľkej noci, ale pripomínajme si to každý deň nášho života. 

Pre každého, srdce naplnené vďakou voči nášmu dobrému Bohu, 

vyprosuje duchovný otec Pavol. 

 

    

 


