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O z n a m y 
 

1. V pondelok 15.8. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny 

Márie. 

           V Košiciach budú ostatky pána kardinála Jozefa Tomka  

           vystavené v Katedrále sv. Alžbety v nedeľu 14.8. od    

           16.00 do 21.00 a v pondelok 15.8. od 9.00 do 12.00.  

           Popoludní budú prenesené do Kaplnky sv. Michala. 

Pohrebné obrady v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach,  budú 

v utorok 16.8. o 11.00 hod. Hlavným celebrantom bude 

emeritný arcibiskup kardinál Dominik Duka.   
 

Pozvánka na dni obce Bukovec. 

Sobota 20.8.2022  - na futbalovom ihrisku        

15.00 hod.  vyhodnotenie súťaže vo varení guľášu, zábava    

                   pre deti aj dospelých 

16.00 hod.  príhovor starostky obce 

16.30 hod   vystúpenie Klubu dôchodcov Vešeľe penzisci  

                   a Klubu žien Radosť 

17.00 hod.  hľadanie pokladu 

18.00 hod. Vystúpia: Otto Weiter a Petra Maxin, Tokoš,  

                  Spodorecha, Duo ABBA, Jano Bič, Palo Stašák,  

                  Pavelčákovci, Dodo Ivaška, Jozef Ivaška 

21.00 hod. vatra 

21.30 hod. diskotéka 

Nedeľa 21.8.2022 

10.00 hod. Slávnostná sv. omša v kostole sv. Anny 

11.00 hod. Posedenie a spoločný obed v kultúrnom dome 

2.   V mesiaci júl boli zbierky : 

Bukovec:  zvonček: 1 001,00 € + 100 € (účet banka)  

Hýľov : zvonček: 1 079,20 € + 200 € (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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Človek má vždy cenu a hodnotu. 

 

   Známy rečník začal svoju prednášku tým, že zdvihol do výšky 

päťstoeurovú bankovku. V miestnosti, kde bolo dvesto ľudí, sa opýtal: 

„Kto z vás by chcel túto bankovku?“ 

   Ruky sa začali dvíhať. 

   Potom povedal: „Dám ju jednému z vás, ale najprv mi dovoľte, aby 

som s ňou niečo urobil.“ 

   Začal bankovku krčiť a opýtal sa: „Chce ju ešte niekto?“ 

   Ruky boli stále hore. 

   „Dobre“, povedal, „a čo ak urobím toto?“   

    Hodil bankovku na podlahu a šliapal po nej topánkou. Pokrčenú 

a pošliapanú bankovku zdvihol a spýtal sa: „A teraz, chce ju ešte 

niekto?“ 

   Aj teraz boli ruky hore. 

   „ Milí priatelia,“ - povedal rečník –„ naučili ste sa niečo veľmi 

vzácne. Bez ohľadu na to, čo som urobil s bankovkou, ju chcete, lebo 

to nezmenšilo jej hodnotu. Ešte stále má cenu päťsto eur.“    

   Drahí priatelia, v živote sme často hodení na zem, pošliapaní 

a zadupaní svojimi hriechmi. Môžeme sa cítiť bezcenní. No špinaví 

alebo čistí, zničení alebo pokrčení, napriek svojim hriechom máme 

v Božích očiach cenu. On nás miluje a je nám ochotný vždy odpúšťať. 

Boh neprestane o nás stáť.   

   Nikdy nestotožňujme človeka s jeho hriechom.  

   Osvojme si Ježišov pohľad na hriešnikov a učme sa, tak ako On, 

odsúdiť hriech, ale hriešnika milovať a modliť sa za neho. 

Silu osvojiť si tento postoj,  vám praje a vyprosuje 

 duchovný otec Pavol. 

    


