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O z n a m y 
 

1. Nasledujúce tri dni ( 23.5.až 25.5.), sú prosebnými dňami. 

Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za 

úrodu. 

2. V piatok (27.5.) sa začína novéna k Duchu Svätému. 

3. V stredu (1.6.), piatok (3.6.), sobotu (4.6.) sú letné kántrové dni. 

Záväzný je jeden deň. Obsahom sú: Prosby za jednotu kresťanov 

alebo za duchovné povolania.  

4. V nedeľu (29.5.) bude zbierka na katolícke masmédia. 

5. V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď: 

Hýľov: pondelok, streda od 17.30, v piatok od 17.00 hod. 

Bukovec: utorok, štvrtok od 17.30 hod. 

6. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní 

hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže 

za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. 

7. V nedeľu 12.6. Vás srdečne pozývame na duchovnú obnovu 

Ružencového bratstva. 

            Program:    

 - 8.30 -  modlitba ruženca 

- 9.15 -  sv. omša 

- 10.15  príhovor na tému: Čo je ružencové bratstvo a ako ho 

dnes vytvoriť, 

- nasleduje beseda (možnosť zodpovedania otázok), 

- začiatok reformy RB a nakoniec bude agapé. 

Duchovnú obnovu povedú pátri dominikáni. 

 
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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Láska a veselosť, alebo láska a pokora. 

 

Vo štvrtok 26.5. je sviatok sv. Filipa Neriho. Sv. Filip Neri je známy 

ako patrón radosti, pretože bol presvedčený, že radosť by mala byť 

charakteristickým znakom tých, ktorí nasledujú Krista. Svätec „dobrej 

nálady“ nám pre radostnejší život odporúča: 

 

- „Pre inšpiráciu a poučenie často čítaj životopisy svätých.“ 

- „Veselosť posilňuje srdce a pomáha človeku vytrvať. Boží 

služobník by mal mať vždy dobrú náladu. Naším heslom by 

mala byť láska a veselosť alebo láska a pokora.“ 

- „K nikomu neprechovávaj nenávisť. Boh nikdy neprichádza 

tam, kde nie je láska k blížnemu.“ 

- „Kto zotrvá v nenávisti, svároch a zatrpknutosti ducha, 

ochutná trochu z pekelného vzduchu.“ 

- „Náš nepriateľ, diabol, ktorý s nami bojuje, aby nás porazil, 

snaží sa nás rozdeliť v našich domovoch a podporovať 

hádky, antipatie, spory a rivalitu, pretože keď bojujeme 

jeden s druhým, on prichádza a dobýva nás a robí nás 

hrubšími.“  

Drahí priatelia, prajem Vám silu k životu, lásku do srdca a schopnosť, 

ktorá Vám pomôže vidieť v každom to najlepšie. 

 

To Vám zo srdca želá a vyprosuje duchovný otec Pavol. 

 


