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O z n a m y 

 
1. V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. Sv  spoveď bude: 

Hýľov – pondelok, streda od 17.30, piatok od 17.00 hod. 

Bukovec – utorok, štvrtok od 17.30 hod. 

Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok 1.9. od 8.30 hod. 

K prijatiu sviatosti zmierenia povzbudzujeme hlavne 

žiakov a študentov pri začiatku školského roka. 

 

2.  V nedeľu pri sv. omšiach budeme prosiť o dary Ducha 

Svätého pre žiakov a študentov. 

 

3. Vo štvrtok 1.9. je 8. Svetový deň modlitieb za ochranu 

stvorenstva. Sme pozvaní intenzívnejšie sa modliť za 

pokoj vo svete a za jeho záchranu. 

 

4. V sobotu 3. 9. budú v katedrále sv. Alžbety celodiecézne 
kňazské rekolekcie. Začnú o 9. 30 modlitbou sv. ruženca, 

potom bude nasledovať sv. omša. 

 

5. V nedeľu 23.10. 2022 bude v katedrále Sv. Alžbety 

v Košiciach sv. omša, pri ktorej otec arcibiskup sa chce 

stretnúť s manželmi, ktorí v tomto roku oslávia výročie 

manželstva  a to 50., 55., 60. a viac. 

Manželia, ktorí sa chcú zúčastniť tohto stretnutia sa môžu 

prihlásiť  u duchovného otca do 15.9.2022.   

              

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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Kam pozerám? Čo vidím? Po čom túžim? 

       Stará altajská bájka hovorí, že istý rybár chodil k jazeru loviť 

ryby. Vždy si všetko nachystal, mal viacero udíc, ale úlovok nebol 

bohvieaký, stačil len tak – tak na živobytie preňho a jeho rodinu. 

Jedného dňa sa pozrel do jazera a zbadal pod hladinou zlatý 

džbán. Trblietal sa tak lákavo, že rybár vošiel do jazera, 

prehľadal ho, ale džbán nenašiel. Každý deň sa to opakovalo. 

Svetlo slnka bolo prisilné a tak začal chodiť k jazeru za svitu 

mesiaca. Ani tak nič nenašiel. Až v jednu noc unavene pozrel na 

mesiac a vyčítal mu, že slabo svieti a vždy keď sa ponorí do vody, 

džbán sa stratí. Keď však vyzdvihol hlavu, zbadal, ako sa na skale 

nad jazerom čosi trbliece  a  odráža sa z neho mesačný svit. 

Vydriapal sa na skalu a tam našiel zlatý džbán. Vo vode bol len 

jeho obraz. Vzal džbán domov, predal ho a za peniaze nakúpil 

kravy, ovce i sliepky a život sa mu zrazu zmenil. Stačilo iba 

zdvihnúť hlavu.  

     Prvá moja myšlienka bola, že nechám každého, kto si prečítal 

túto bájku, aby si našiel odpoveď na to, čo mu chce ona povedať.     

     No potom som si predstavil mnoho ľudí, ktorí stále pozerajú 

na veci sveta a majú po nich takú túžbu, že sú ochotní deň a noc 

obetovať preto, aby ich získali. No nemajú ich, lebo veci tohto 

sveta sú iba odrazom toho, kto je hore. To, čo potrebujeme, je to, 

aby sme častejšie zdvíhali svoj zrak hore. Tam nájdeme to, po 

čom naše srdce túži. Lebo ináč budeme ubližovať ľuďom okolo 

nás a to iba preto, lebo sme nespoznali, že oni sú odrazom toho, 

ktorý je hore. 

Pokojné a požehnané dni naplnené pokojom z toho, že ste našli to, 

čo naplní váš život požehnaním želá duchovný otec Pavol. 


