Oznamy
1. Stretnutie birmovancov bude:
- v Hýľove v pondelok 11.5. o 19.00 hod.
- v Bukovci v utorok 12.5. o 19.00 hod.
Na stretnutie je potrebné si doniesť pero.
2. V nedeľu 24.5 bude zbierka na katolícke masmédiá.
3. Keďže v čase krízy boli kostoly zatvorené a ostali sme bez príjmu,
obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc, ktorú nám môžete
poslať na účet:
Hýľov: SK38 1100 0000 0026 2472 2238
Bukovec: SK04 0200 0000 0014 1601 9455
Za Váš dar a Vašu štedrosť Vám vyslovujeme srdečnú vďaku.
4. Aby sme splnili hygienické predpisy, preto pri nedeľných sv. omšiach
sa budeme striedať takto: HÝĽOV :
- v sobotu večer 16.5. na sv. omšu o 18.30 hod. prídu tí, ktorí bývajú
pod hlavnou cestou (nižný koniec)
- v nedeľu 17.5. o 11.00 hod. tí, ktorí bývajú nad hlavnou cestou
(vyšný koniec). (S tým, že o týždeň sa vystriedajú.)
BUKOVEC
- v sobotu večer 16.5. o 17.30 hod. prídu tí, ktorí bývajú od OÚ po
krížik
- v nedeľu 17.5. o 10.00 hod. tí, ktorí bývajú v historickej (starej)
časti Bukovca a časti Vyhoň a nad cintorínom. (S tým, že o týždeň
sa vystriedajú.)
Sv. omše v nedeľu ráno v Hýľove aj v Bukovci budú pre seniorov.
(Toto je odporúčanie a zároveň prosba, nie príkaz.)
a) Vstup do kostola je povolený iba s rúškom.
b) Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.
c) V laviciach sa má sedieť tak, že sa obsadí každý druhý rad lavíc
a zachovajú sa dvojmetrové odstupy.
d) Ak v kostole stojíte, zachovajte dvojmetrové odstupy.
e) Sv. prijímanie sa rozdáva na ruku.
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Počas uplynulých dní ma nasledujúce slová donútili k hlbšiemu
uvažovaniu nad udalosťami života. Preto Vám ich ponúkam.
Prestávali sme si vážiť zdravie a preto prišla táto choroba, aby sme si
uvedomili, že na ňom veľmi záleží.
Prestávali sme si vážiť prírodu a preto prišla táto choroba, aby bol
pobyt v nej taký vzácny.
Prestávali sme vedieť fungovať v rodinách a preto nás táto choroba
zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina opäť naučili byť
spolu .
Prestávali sme si vážiť starých a chorých a preto prišla táto choroba,
aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní.
Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a preto prišla táto choroba, aby
sme zistili, akí sú nepostrádateľní.
Prestávali sme mať úctu voči učiteľom a preto nám táto choroba
zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať.
Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko, byť kdekoľvek
a s kýmkoľvek chceme a preto prišla táto choroba, aby sme si
uvedomili, že to všetko nie je samozrejmé.
Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných centrách
a preto nám ich táto choroba zavrela, aby sme pochopili, že šťastie si
nemôžeme kúpiť.
Zameriavali
sme
veľa
pozornosti
na
náš
vzhľad
a výzor, porovnávali sme sa a preto nám táto choroba zakryla tváre,
aby sme pochopili, že tam netkvie naša krása.
Mysleli sme si, že sme pánmi na tejto zemi a preto prišla táto
choroba, aby nás niečo miniatúrne, čo ani nevidno, dokázalo skrotiť,
dať nám príučku pokory.
Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho
veľa naučiť a pochopiť, čo je v živote najdôležitejšie.

