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O z n a m y 

 
1. V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sv. spoveď bude: 

V Hýľove každý deň, vždy pol hodiny pred  sv. omšou. 

V Bukovci v utorok a  štvrtok pol hodiny pred sv. omšou. 

Svätá spoveď chorých začne vo štvrtok od 9.30 hod. 

 

2. Dňa 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch 

úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie 

odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou 

Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho 

treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie 

a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno 

získať aj vo františkánskych kostoloch. 

 

3. V nedeľu 14. augusta, ak nebude platiť zákaz vstupu do lesa, 

bude na Prednej Holici o 15.00 hod.  odpustová sv. omša. Bude 

možnosť pristúpiť k svätej spovedi.  Ste srdečne pozvaní. 

 

Vždy používaj len tie najkvalitnejšie značky: 

Na pery pravdu. 

Na tvár úsmev. 

Na ruky dobrotu. 

Na oči sympatie. 

Na hlas vľúdnosť. 

Na srdce lásku. 

 

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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              Aký je v tom rozdiel? 

         Dovoľte, aby som sa s vami podelil o to, čo ma v posledných 

dňoch veľmi vyrušilo. 

Najprv som si prečítal slová Matky Terezy z Kalkaty, ktoré 

povedala vo Washingtone v roku 1994:                              

“Akákoľvek krajina, ktorá povoľuje potraty, neučí jej ľudí milovať, ale 

použiť AKÉKOĽVEK NÁSILIE, aby dosiahli to, čo chcú ... 

Naše deti! Túžime po nich, milujeme ich! Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma 

o deti v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad, atď. 

Milióny iných však umierajú z vôle svojej vlastnej matky a v tom je dnes 

najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť 

vlastné dieťa, čo ešte bráni, aby som zabil ja teba a ty mňa?                   

Medzi tým nie je nijaký rozdiel.“ 

  Europoslanci vo štvrtok 7. júla hlasovali o uznesení, ktoré 

označuje umelý potrat za základné právo. Toto uznesenie bolo prijaté 

324 hlasmi za, 155 proti a 38 poslancov sa zdržalo hlasovania.                                                                                   

   My, celá Európa, ba celý svet sa pohoršujeme a vehementne 

odsudzujeme to, čo robia ruskí vojaci na Ukrajine. Prijatím tohto 

uznesenia Európskym parlamentom o umelom potrate ako o základnom 

práve, sme sa dostali na tú istú úroveň ako ruskí vojaci. Oni si tiež 

prisvojili právo zabíjať bezbranných a bezmocných.                                                                               

   Ako to hovorí svätá Matka Tereza: „Medzi tým, nie je nijaký rozdiel.“ 

Múdrosť srdca, pokoj duše a silu k životu Vám praje 

duchovný otec Pavol. 


