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O z n a m y 
 

1. Do nedele 10.7.2022 je potrebné odovzdať prihlášky na detský 

letný tábor, ktorý bude od 1.8. – 5.8.2022 v Hýľove. 

Prihlášky nájdete vzadu v kostole na stolíku a odovzdajte ich 

v sakristii kostola. 

 

2. V mesiaci jún boli zbierky : 

Bukovec:  zvonček: 565 € 

Hýľov : zvonček: 550,61 €, zbierka na kostol: 480 €, zbierky 

poukázané na účet: 100 €. 

 

3. Bratia bosí karmelitáni v Lorinčínku vás pozývajú na novénu                  

a odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej od 7. do 16. júla 

2022 vždy so začiatkom o 17.00 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 

 
   Pokračovanie z 1. strany 

Väčšina ľudí zisťuje, že ich vstup do Katolíckej cirkvi, ich účasť 

v nej,  nie je udalosť, ale skôr proces, ktorý zahŕňa trochu námahy, 

uvažovanie, modlitbu a rozhodnutie – ale v konečnom dôsledku to 

prináša veľkú radosť. 

Radosť z toho, že vlastníte najväčší poklad sveta, Ježiša Krista a s ním 

a v ňom večný život, vám zo srdca želá  duchovný otec Pavol. 

P. S. Deťom a študentom prajem zážitkami nabitý čas prázdnin 

a dospelým prajem, aby si našli čas na seba. 

V rozhlase som počúval športového lekára, ktorý vysvetľoval ako 

funguje ľudské telo. Na záver povedal tieto slová: Človeka, ktorý 

nezmení na dva týždne prostredie a nejde si oddýchnuť, by som 

dal zatvoriť do väzenia, lebo je veľmi nebezpečný pre spoločnosť.      
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Desať dobrých dôvodov, prečo byť, alebo sa stať súčasťou 

Katolíckej cirkvi. 

 

Nezáleží na tom, na ktorom úseku svojej duchovnej cesty sa 

práve nachádzame, vždy môžeme objaviť či znovu prehĺbiť vzťah 

s Ježišom Kristom. Vždy sa môžeme pripojiť k životu viery 

v Cirkvi. Môžeme sa zapojiť do života farského spoločenstva. 

Môžeme prežívať tajomstvo viery omnoho hlbšie ako kedykoľvek 

predtým.  

Koľko je ľudí, toľko existuje dôvodov na vstup do Katolíckej 

cirkvi, návrat do nej alebo zotrvanie v nej. V centre každého 

rozhodnutia pre vstup do Cirkvi stojí Boh, len okolnosti, ktoré 

k tomu vedú, sa líšia. 

Preto Vám chcem ponúknuť 10 dobrých dôvodov, prečo byť 

členom Katolíckej cirkvi. 

 

 

1. Dať životu zmysel. 

2. Úprimný vzťah s Bohom. 

3. Sila Božieho odpustenia. 

4. Potreba odpustiť iným.  

5. Vnútorné uzdravenie. 

6. Byť plný milosti a pravdy. 

7. Túžba vštepiť deťom základy viery a mravného života. 

8. Byť súčasťou cirkevného spoločenstva. 

9. Naplno pomáhať blížnym. 

10. Hlad po Eucharistii. 

 


