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O z n a m y 
1. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby   

Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho  Srdca                                                   

Ježišovho  môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.     

2. V nedeľu 26.6. bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca 

Františka. 

3. V utorok 29.6. je prikázaný sviatok Sv. Petra a Sv. Pavla. 

4. Pred prvým piatkom bude sv. spoveď: 

Hýľov: pondelok, streda od 17.30, v piatok od 17.00 hod.   

      Bukovec: vo štvrtok od 17.00 hod. 

      Pozývame hlavne deti a študentov, aby prišli poďakovať za  

      školský rok. 

      Vo štvrtok 31.6. bude sv. spoveď chorých. 

5. Odchod autobusu na Fatimskú sobotu do Obišoviec v sobotu 2.7., 

bude z Hýľova o 7.00 hod. a z Bukovca o 7.30 hod. 

6. Odpustová slávnosť v Levoči bude 3.7. Program je na nástenke. 

7. V mesiaci máj boli zbierky v Hýľove: zvonček, zbierka na kostol, 

masmédia, kňazský seminár, zbierka na Ukrajinu : 1 110,71€. 

Prístavba sakristie stála  9 368,61€. 

 

 
 

Ak v septembri nastupuješ do druhého až siedmeho ročníka ZŠ a chceš 

zažiť „cool“ týždeň, tak sa prihlás do detského tábora, ktorý bude od                

1.8. do 5.8.2022 v Hýľove. V čase od 8.30 do 17.00  je pripravený 

program plný zábavy a hier. Cena na jedného účastníka je 30 €.    

  Tešia sa na teba duchovný otec Pavol a animátori. 

Vzadu na stolíku sú prihlášky do letného detské  tábora. Vyplnené 

a rodičmi podpísané prihlášky odovzdajte v sakristii kostola do 

10.7.2022. Vyhlásenie o bezinfečnosti s poplatkom prinesiete                     

na začiatku tábora 1.8.2022. 

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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Modlitba vnútornej spokojnosti a vyrovnanosti. 

 

Bože, daj mi ochotu prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť, 

 

daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré môžem zmeniť, 

 

avšak daj mi múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedny od druhých. 

 

Daj, aby som žil naraz iba jeden deň,  vychutnával naraz iba jeden 

 

okamih a prijímal ťažkosti svojho života ako cestičku k pokoju. 

 

Aby som prijímal tento hriešny svet tak, ako Ježiš: taký, akým je, a nie 

 

taký, akým by som si ho ja želal mať. 

 

Aby som dôveroval, že On má moc zmeniť všetko na dobré, avšak iba 

 

pod podmienkou, že ja sa poddám jeho vôli. 

 

Toto všetko preto, aby som sa stal primerane šťastným v tomto živote 

 

a neobmedzene šťastným spolu s ním v živote nasledujúcom. Amen. 

 

Výsledkom takejto modlitby nemôže byť nič iné iba pokoj srdca, ktorý 

vám z celého srdca praje a vyprosuje, duchovný otec Pavol. 
 


