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Pokračovanie z 1. strany: 

 

 že nikto nie je dokonalý, kým sa do neho/nej nezamiluješ...  

 že by si človek prial povedať mamke ešte raz, ako ju má 

rád predtým ako odišla ...    

A čo ste sa v živote naučili Vy?. 

Hlboké adventné  uvažovanie spojené so zmenou života, ktorá je 

potrebná na prijatie Ježiša do nášho života všetkým nám praje 

duchovný otec Pavol. 
            

 

O z n a m y 
 

1. Na budúcu nedeľu (27.11.) bude jesenná zbierka na 

charitu.  

 

2. Na prvú adventnú nedeľu (27.11. aj v sobotu), budeme 

v kostole pri sv. omši požehnávať adventné vence. 

 

3.  V prvopiatkovom týždni a v Hýľove aj pred odpustovou 

slávnosťou bude sv. spoveď takto:                                                     

Hýľov : v stredu od 16.30 hod., v piatok od 16.00 hod.,    

v sobotu po sv. omši podľa potreby.                               

Bukovec : štvrtok od 16.30 hod.                                       

Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok 1.12. od 9.00 hod. 

 

4. V nedeľu 4.12. bude v Hýľove odpustová slávnosť                  

sv. Barbory o 10.30 hod. 

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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Niečo na adventné uvažovanie. 

 

V advente by sme si mali nájsť čas na hlbšie uvažovanie. 

Zastavme sa pri týchto životných múdrostiach. 

Naučil som sa: 

 že najlepšia učebňa života je minulosť staršieho človeka, 

než som ja … 

 že stačí, aby jeden človek povedal: „Cítim sa s tebou 
dobre“, aby som sa cítil dobre… 

 že byť priateľským a láskavým je viac, než mať pravdu … 

 že človek nikdy nemôže odmietnuť darček od dieťaťa … 

 že nezáleží, akým váženým je človek v živote. Každý 

potrebuje priateľa, s ktorým dokáže robiť aj hlúposti … 

 že všetci niekedy potrebujeme držať v dlani niečiu ruku          
a srdce, ktoré nám rozumie … 

 že malá prechádzka s otcom okolo domu za letného 
večera, keď je človek ešte malý, urobí veľké zázraky v 

okamihu, keď človek dospeje … 

 že práve malé denné udalosti robia život veľkolepým … 

 že pod tvrdou schránkou každej osobnosti sa skrýva 
niekto, kto potrebuje byť ocenený a milovaný … 

 že ignorovanie skutočnosti nemení skutočnosť ako takú … 

 že to láska, nie čas hojí všetky rany … 

 že najlepšia cesta vyrásť ako osobnosť je obklopiť sa 

ľuďmi šikovnejšími ako som ja… 

 že každý, koho stretneš si zaslúži byť pozdravený 
úsmevom... 

 


