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Pokračovanie z 1. strany 

Na druhých nežiarli. Vie, že len tuctoví ľudia sa obávajú, že ich niekto 

predstihne. Nediriguje druhých okolo seba.  Ukazuje im skôr príkladom 

ako slovom, ako sa má pekne žiť a konať. Aj keď usúdi, že je nutné na 

niečo upozorniť, či varovať pred niečím, urobí to vždy vo vhodnej 

chvíli, medzi štyrmi očami, v pokoji. Nikdy nič nevyčíta v rozčúlení 

a v hneve. Rozumným prianiam iných sa snaží vyhovieť. Vyhľadáva 

príležitosť, ako urobiť niekomu radosť, ako potešiť. Nikomu sa 

nevnucuje, ale ochotne poslúži a tak svieti okoliu ako svetlo na 

svietniku. 

 

Drahí priatelia, radosť z práce na vašej osobnej svätosti vám praje 

a vyprosuje duchovný otec Pavol. 
 

O z n a m y 
   

1. V týždni od 24.- 28.10. bude sv. spoveď pred „dušičkami“ takto: 

Hýľov: pondelok, streda, štvrtok od 17.00 hod.      

Bukovec: utorok a v piatok od 16.30 hod. 

2. V utorok 1.11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých.  V tento deň 

bude pobožnosť na cintoríne nasledovne: 

Hýľov o 14.00 hod., Bukovec o 14.30 hod. 

3. Veriaci, ktorý navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za 

zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba 

dušiam v očistci a to raz denne od 1.11. do 8.11.. Potrebné je splniť 

aj tieto podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel 

sv. Otca, taktiež je treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu. 

4. Vo štvrtok 3.11. bude sv. spoveď chorých.  

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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Dnešný svätec 
 

Po tieto dni sa  viac ako inokedy zamýšľame nad smrťou. Nad 

tým, čo je po smrti. Ako asi žijú tí „naši“ tam „hore“. Čo to znamená 

večný život. No, myslím si, že rozmýšľať o smrti, o večnosti 

a nemyslieť pritom na svätosť, je nedobré rozmýšľanie. 

Všimnite si, prosím, že v cirkevnom kalendári je najprv sviatok 

Všetkých svätých a potom sviatok Všetkých verných zosnulých. Pre 

kresťana večnosť bez svätosti neexistuje. Preto by som vám chcel 

predstaviť svätca pre dnešnú dobu a ponúknuť zopár konkrétnych 

a praktických rád, ako by sme sa mohli stať svätými. 

Dnešný svätec, to je predovšetkým sympatický človek. Svoje 

povolanie ovláda stopercentne, je odborník vo svojej profesii a robí 

svoju prácu rád a svedomito. Nehovorí príliš o Bohu s ľuďmi, zato však 

hovorí s Bohom o ľuďoch okolo seba a modlí sa za nich. Denne 

udržiava spojenie s Nebeským Otcom. Vyznačuje sa jednoduchosťou vo 

všetkom – v správaní i v obliekaní. Svoju zdedenú povahu zvládol do 

rovnováhy medzi veselosťou a vážnosťou, pretože pri všetkom dôveruje 

v Božiu prozreteľnosť. Preto každú radostnú udalosť prijíma ako dar, 

každú zlú a boľavú ako školu pevnejšej dôvery v Boha, ako školenie pre 

budúcnosť. Dnešný svätec nerobí nič mimoriadne, ale všetko robí 

mimoriadne dobre. Žije všedným životom, ale s nevšednou láskou. 

Pozná svoje dobré i zlé vlastnosti. Z tých dobrých sa raduje a stavia na 

nich svoje sebavedomie a svoju sebaistotu, s tými zlými poctivo bojuje. 

Hovorí málo. Hovorí, len ak má o čom, čo by bolo zaujímavé a užitočné 

pre druhého. O sebe hovorí čo najmenej. Svoje sľuby vždy dodrží. 

A nikdy nesľúbi to, o čom určite vie, že to nebude môcť splniť.  

 

  


