Oznamy
1. Vo štvrtok (11.6.) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi.
2. V stredu (10.6.) po večernej sv. omši bude v Bukovci okolo
kostola Eucharistická procesia (oltáriky).
3. Vo štvrtok (11.6.) v Hýľove od 9.00 hod. bude k poklone
vyložená Oltárna sviatosť do večernej sv. omše. Po večernej sv.
omši bude okolo kostola Eucharistická procesia (oltáriky).
Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní (speve) hymnu
„Ctíme túto sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky.
4. V piatok (12.6.) o 17.00 hod. pri sv. omši v Bukovci, otec biskup
udelí 40 mladým ľuďom sviatosť birmovania.
5. Sv. spoveď pre birmovancov a ich rodiny bude takto:
Bukovec - v stredu (10.6.) od 16.30 hod. do sv. omše,
v piatok (12.6.) od 10.00 hod. do 11.00 hod.
Hýľov - vo štvrtok (11.6.) od 16.30 hod. do sv. omše,
v piatok (12.6.) od 9.00 hod. do 10.00 hod.
6. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby
„Najmilší Ježišu“, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho (19.6. – piatok), môže získať za obvyklých podmienok
úplné odpustky.
7. Na tretiu nedeľu v mesiaci (21.6.) bude pravidelná zbierka na
kostolné potreby.
8. Košická arcidiecéza ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú
pozíciu „Majetkový referent“. Bližšie informácie na:
https://www.ke-arcidieceza.sk. Žiadosť môžete zaslať do 25.6.2020.
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Dary a ovocie Ducha Svätého
Aké sú dary Ducha Svätého?
Pri krste ich dostáva každý kresťan. A pri sviatosti birmovania sa
znásobujú. Je to dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti
a bázne voči Bohu.
Ak v pokore postojíme nad svojim životom, tak si musíme priznať, že dar
múdrosti je pre život potrebný nielen preto, aby sme mali tituly, ale preto,
aby sme boli múdry pre životné rozhodnutia. Dar rozumu vedia oceniť tí,
ktorí zabúdajú a vravia, že najdôležitejšie je vedieť to, čo je potrebné
k životu. Kto z Vás v živote nikdy nepotreboval radu? Je tu Duch Svätý,
ktorý je darcom rady. Máte dosť síl v živote? Duch Svätý je darcom sily.
Potrebujete ju? Je tu hlboká, nevyčerpateľná studňa sily pre ľudský život.
A čo s poznaním? Viete všetko? Čo všetko by človek potreboval k tomu,
aby sa vedel správne rozhodnúť? Keďže človek nie je iba tvor telesný,
potrebuje aj duchovný rozmer. Nábožnosť je dar, ktorý v človeku otvára
duchovný rozmer. Bázeň voči Bohu je počiatok múdrosti.
Byť vlastníkom Ducha Svätého, znamená mať Jeho ovocie.
Sv. Pavol píše o tom, aké je ovocie Ducha Svätého. Ak je vo vás Duch
Svätý mali by ste mať: lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrotu, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (Gal 5, 22–23).
Tak ako to s Vami vyzerá? Ste dostatočne láskavý? Mate radosť zo
života? Ste človekom, ktorý vytvára pokoj? A ako je to s Vašou
zhovievavosťou s tými, ktorí žijú pri Vás? Máte láskavosť, dobrotu,
vernosť, miernosť a zdržanlivosť (sebaovládanie)?.
Dary a ovocie Ducha Svätého všetkým farníkom praje a vyprosuje
duchovný otec Pavol.

