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O z n a m y 
1. Mesiac október je ružencovým mesiacom. Budeme sa modliť sv. 

ruženec. V kostole začneme o 17.30 hod. Ak neprídete do kostola 

na modlitbu sv. ruženca, tak sa ju pomodlite spolu, doma v rodine. 

 

2. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý: 

1) sa nábožne pomodlí ruženec, a to v kostole, kaplnke  alebo 

v rodine; 

2) veriaci sa môže pripojiť k modlitbe aj prostredníctvom televízie 

alebo rozhlasového prenosu; 

Na získanie odpustkov platia pravidlá: 

a) stačí recitovať súvisle päť desiatkov; 

b) pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie 

o tajomstvách. 
3.  

Zmena začiatku sv. omší počas týždňa. 

Sv. omše od mesiaca októbra začnú o 18.00 hod. 
 

4. V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď: 

Hýľov: pondelok, streda 17.00 hod.,  v piatok 16.30 hod. 

Bukovec: utorok a vo štvrtok od 17.00 hod. 

Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok 6.10. od 9.00 hod. 

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

prijímaniu, nech sa do 9.10. nahlásia u duchovného otca. 

 

Pri príležitosti Mesiac úcty k starším Obec Hýľov Vás srdečne 
pozýva v nedeľu 9.10.2022 o 15.00  do kultúrneho domu na 

posedenie s občerstvením a kultúrnym programom , na ktorom  
vystúpia folklórny súbor Šačanka a Hýľovkí parobci. 

 

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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Mária s ochranným plášťom. 
 

Ak sa povie plášť, tak Vás hneď napadne ochrana. Plášť chráni pred 

dažďom, vetrom a pred zlým počasím. No plášť v minulosti mal veľký 

význam. „Podplašťové deti“ boli tie, ktoré sa narodili pred sobášom. 

Matka ich vzala pri sobáši pod svoj plášť a tak sa stali manželskými. Ak 

bolo dieťa adoptované, vtedy položil naň otec svoj plášť. 

My spievame: Pod tvoj plášť sa utiekame o Panenka Mária. 

O ochranu Ťa žiadame ... 

        Neviem, či si to uvedomujeme, ale Mária sa stáva matkou všetkých 

ľudí, adoptuje všetky Evine deti. 

        Každý z nás uhol. Sklamali sme seba a svojich blízkych. Potrebujeme 

plášť, ktorý by nás zahalil.  

      Svätá Brigita Švédska (1373) hovorila o tajomnej tvári, v ktorej počula 

Máriin hlas: „Môj široký plášť značí milosrdenstvo. Kto sa neutieka 

k milosrdenstvu, hoci by mohol, je na tom zle. Poď, teda, moja dcéra 

a schovaj sa pod môj plášť“! 

        Chcel by som na začiatku ružencového mesiaca odovzdať všetkých 

Vás Panne Márii pod jej plášť.  Lebo kto nás lepšie ochráni ako Mária? 

Kto bude pri nás stáť v skúškach nášho života viac ako Mária? 

        Využime októbrové dni na intenzívnejšiu modlitbu sv. ruženca, 

v ktorej budeme odovzdávať tak život svoj, ako aj životy tých, ktorí žijú 

vedľa nás pod Máriinu ochranu. 

 

Veľa milosti, pomoci a ochranu tej, ktorá stojí pri každom svojom dieťati, 

želá a vyprosuje duchovný otec Pavol. 


