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O z n a m y 
 

1. Deti, ktoré chcú pristúpiť v tomto školskom roku k prvému sv. 

prijímaniu, nech prídu aj so svojimi rodičmi na úvodné                    

stretnutie a to:  

V Hýľove v pondelok 10.10. po sv. omši o 18.45 na farský úrad. 

V Bukovci v utorok 11.10. po sv. omši do kostola. 

 

2. V nedeľu 23. októbra je misijná nedeľa. Budeme sa modliť za 

misie a misionárov.  

Taktiež bude zbierka na misie. 

 

3.  Pápežské misijné diela pozývajú do misijnej spolupráce aj 

jednotlivé farnosti. Pomocou by bol farský koordinátor. Preto Vás 

prosím, ak by niekto cítil v sebe povolanie pomáhať misiám, môže sa 

prihlásiť u duchovného otca.  

 

4. Slovenská katolícka charita zriadila po celom Slovensku                  

23 centier podpory núdznym z Ukrajiny, ale aj núdznym zo 

Slovenska. Ak poznáte ľudí, ktorí potrebujú pomoc: či už 

materiálnu, alebo pomoc s ubytovaním, alebo inými potrebami, 

kontaktujte najbližšie centrum podpory. Plagát s informáciami 

nájdete na nástenke. Kontakt nájdete na webových stránkach 

Slovenskej katolíckej charity v sekcii Centra podpory –                

www.charita.sk/centra-podpory. 

 

5. V mesiaci september boli zbierky : 

Bukovec:  zvonček:173,40 €, Zb. Lumen: 249,50 €, 400 € (účet banka)  

Hýľov : zvonček: 1 031,40 € (vrátane zbierok) + 105,00 € (účet banka) 
 

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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Nežné pripomenutie od pápeža Františka. 
 

Tento život ubehne rýchlo. Nebojujte s ľuďmi, nekritizujte príliš 

svoje telo, nesťažujte sa toľko. 

Nestrácajte spánok kvôli svojim účtom. 

Vyhľadávajte osobu, ktorá vám robí radosť. 

    Ak urobíte chybu, oľutujte ju a naďalej hľadajte svoje šťastie. 

Nikdy neprestaňte byť dobrým rodičom. 

    Nerobte si toľko starosti s nákupom luxusu a pohodlia pre svoj 

domov a nezabíjajte sa tým, že sa pokúsite zanechať dedičstvo pre 

svoju rodinu. Tieto výhody by mal získavať každý človek, takže sa 

nevenujte hromadeniu peňazí. 

    Užívajte si, doprajte si potešenie, ktoré si zaslúžite. 

    Neodkladajte jemný sklenený riad. Používajte nový riad, 

neodkladajte si svoj obľúbený parfum, použite ho na prechádzku, aj 

keď sa budete prechádzať sami, noste svoje obľúbené športové 

topánky, obliekajte si svoje obľúbené oblečenie. 

    No a čo? To nie je zlé. Prečo nie teraz? 

    Prečo sa nemodliť teraz, namiesto čakania, kým pôjdeme spať? 

Prečo nezavolať teraz? Prečo neodpustiť teraz? 

    Prečo tak dlho čakať na Vianoce, na piatok, na stretnutie, na 

ďalší rok, alebo keď budeme mať peniaze, keď príde láska, keď bude 

všetko perfektné ... pozri ... dokonalé veci neexistujú ... 

    Zoberte teda túto výzvu, ktorou je život a urobte to teraz ... viac 

milovať, viac odpúšťať, viac objímať, milovať intenzívnejšie a zvyšok 

nechať v Božích rukách.  

 

Požehnanú slobodu, ktorú nám vydobyl Kristus  a radosť zo života, 

vám všetkým praje duchovný otec Pavol. 


