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O z n a m y 
 

1. V sobotu 11.6., bude v našej farnosti celodenná poklona 

Sviatosti oltárnej. Sviatosť oltárna bude vyložená:  

V Hýľove  od 8.30 hod. do 17.00 hod.  

V Bukovci od 9.00 hod. do 18.15 hod.                       
 

2. V nedeľu 12.6. Vás srdečne pozývame na duchovnú 

obnovu Ružencového bratstva. 

            Program:   8.15 -  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 

 

3. V mesiaci jún bude putovať socha Fatimskej Panny Márie 

po farnostiach nášho dekanátu.  

V našej farnosti bude od 18.6. do 21.6.  

 V Hýľove bude 18.6. - 19.6.  a v Bukovci 20.6. – 21.6. 

 

4. Ak sa chcete zúčastniť Fatimskej soboty v Obišovciach 

v sobotu 2.7., tak sa zapíšte na papier do 12.6. vzadu 

v kostole, aby sme objednali autobus pre spoločnú púť.  

5. Vo štvrtok (16.6.) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho 

Kristovho Tela a Krvi. V Hýľove budú „oltáriky“ po sv. 

omši vo štvrtok. V Bukovci v nedeľu (19.6.) po sv. omši.  

Pri procesii môžeme za obvyklých podmienok získať 

úplné odpustky. 

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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Dary a ovocie Ducha Svätého. 

 Viete, aké sú dary Ducha Svätého? Pri krste ich dostáva každý 

kresťan. A pri sviatosti birmovania sa znásobujú.  Je to dar 

múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar 

nábožnosti a dar bázne voči Bohu.   

   Ak v pokore postojíme nad svojim životom, tak si musíme 

priznať, že dar múdrosti je pre život potrebný nielen preto, aby 

sme mali tituly, ale preto, aby sme boli múdry pre životné 

rozhodnutia. Dar rozumu vedia oceniť tí, ktorí zabúdajú a vravia, 

že najdôležitejšie je vedieť to, čo je potrebné k životu. Kto z vás 

v živote sa neocitol v situácii, kedy by nepotreboval radu? Je tu 

Duch Svätý, ktorý je darcom rady. Máte dosť síl v živote? Duch 

Svätý je darcom sily. Potrebujete ju? Je tu hlboká, nevyčerpateľná 

studňa sily, pre ľudský život. A čo s poznaním?  Viete všetko? Čo 

všetko by človek potreboval k tomu, aby sa vedel správne 

rozhodnúť? Keďže človek nie je iba tvor telesný, potrebuje aj 

duchovný rozmer. Nábožnosť je dar, ktorý v človeku otvára 

duchovný rozmer. Bázeň voči Bohu je počiatok múdrosti.  

    Byť vlastníkom Ducha Svätého znamená mať jeho ovocie. 

   Sv. Pavol v liste Galaťanom píše, že ovocie Ducha Svätého je: 

láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, 

vernosť, miernosť, zdržanlivosť. (Gal 5, 22 – 23)    

   Tak ako to s vami vyzerá? Ste dostatočne láskavý? Mate radosť 

zo života? Ste človekom, ktorý vytvára pokoj? A ako  je to  

z vašou zhovievavosťou s tými, ktorí žijú pri vás? Máte 

láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť a zdržanlivosť?         

Dary a ovocie Ducha Svätého všetkým farníkom praje a vyprosuje 

duchovný otec Pavol. 


