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O z n a m y 

1. Dnes (8.5.) je Deň matiek. Nezabudnime na naše mamky. 

 

2. Dnes  (8.5.) je nedeľa Dobrého pastiera. Je zbierka na 

seminár. Nezabúdajme ani na modlitbu za duchovné 

povolania. 

 

3. Pred birmovkou bude spoveď v piatok 13.5. od 19:15 hod.  

4. V sobotu 14.5. o 8.30 hod. otec arcibiskup bude udeľovať 

sviatosť birmovania. 

 

5. V nedeľu 15.5. o 10.00 hod. bude v Hýľove slávnosť 

prvého svätého prijímania. 

6. V nedeľu 22.5.2022 o 14.00 hod. Vás pozývame do 

modlitbového sprievodu od kostola k miestnej kaplnke z 

príležitosti požehnania obrazu Sedembolestnej Panny 

Márie, sochy sv. Jána Nepomuckého a miestnej kaplnky. 

 

Pravda hovorí: „ Si špinavý.“ 

Láska hovorí: „Umyjem ťa.“ 

 

Pravda volá: „ Si zranený.“ 

Láska volá: „Vyliečim ťa.“ 

 

Pravda kričí: „Si v nebezpečenstve!“ 

Láska kričí: „Zachránim ťa.“ 

 

Pravda vyčíta: „Si hriešny!“ 

Láska nič nevyčíta ... Láska za ten hriech umiera na kríži... 
 

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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   Odkaz pre „mojich“ birmovancov. 
 

   Keby mi Boh daroval ešte odrobinku života, využil by som ten 

čas najlepšie ako len dokážem. Hodnotil by som veci nie podľa 

ceny, ale podľa významu. Rodičom by som pripomenul, že 

honba za úspechom a peniazmi nenaplní ich život.   

   Toľko vecí som sa naučil ...  Naučil som sa, že lepšie je dávať 

ako brať. Naučil som sa, že človek sa môže pozerať na druhého 

zhora iba vtedy, keď mu chce pomôcť vstať ... 

    Keby som vedel, že toto sú posledné minúty, v ktorých ťa 

vidím, povedal by som: „Milujem Ťa“ a nepredpokladal by 

som hlúpo, že to predsa vieš. 

   Vždy je nejaké „ráno“ a stále môžeš začať znova. Iba život dáva 

možnosť urobiť dobrý skutok. 

    Buď vždy nablízku tým, ktorých miluješ. Buď na nich dobrý 

a nájdi si čas, aby si im taktiež povedal: Je mi ťažko. Pomôž mi. 

Prepáč. Prosím. Ďakujem ... a všetky tie láskavé slová, ktoré 

poznáš a predsa tak málo používaš, lebo nikomu nepomôžeš 

svojou láskou, ak ju nedokážeš a neprejavíš. Dokáž svojím 

priateľom a blízkym, ako veľmi ich potrebuješ a miluješ.   

   Toto všetko prejav komu len chceš. Pokiaľ to neurobíš dnes, 

tvoje ráno a nový deň budú také isté ako tie včerajšie. 

 

Požehnaný život, v sile Ducha Svätého želá, praje a vyprosuje, 

nielen „svojim“ birmovancom, duchovný otec Pavol. 

 


