Oznamy
1.

V nedeľu (28.6.) je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

2.

V pondelok (29.6.) je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.

3.

V prvopiatkovom týždni bude sv. spoveď:
v Hýľove – pondelok, streda od 17.30, v piatok od 17.00.
v Bukovci – utorok, štvrtok od 17.00 hod.
Svätá spoveď chorých bude vo štvrtok (2.7.)

4.

Fotografie zo sviatosti birmovania si môžete pozrieť na:

https://www.flickr.com/photos/188861595@N02/albums/72157
714672456248/page3.

5.

Milí rodičia, môžete svoje dieťa prihlásiť do pridedinského.
tábora v Hýľove, ktorý bude od 27. 7. do 31.7.2020.
Účastníkmi tábora môžu byť deti, ktoré idú do prvého
ročníka ZŠ až po deti, ktoré práve končia piaty ročník ZŠ.
Bližšie info na prihláške, ktorá je vzadu v kostole. Vyplnenú
prihlášku odovzdajte do 5.7. v sakristii kostola.

6.

Starostka obce Hýľov, oznamuje svojím občanom, že
vzhľadom na zvýšenú produkciu komunálneho odpadu
a zvýšené poplatky za odvoz odpadových nádob a vriec
priložených k odpadovým nádobám, obec Hýľov je nútená
prijať nasledovné opatrenie.
V prípade potreby vývozu väčšieho množstva odpadu ako je
kapacita odpadovej nádoby si občania môžu zakúpiť vrecia
označené na vývoz na obecnom úrade v cene 1,68€. Tieto
vrecia budú odvážené spol. KOSIT v rámci vývozu
komunálneho odpadu.
Zároveň ma teší, že zodpovedne pristupujete k separovaniu
odpadu, ktorého vývoz obec stojí minimálne náklady.
Júlia Kočíková, starostka
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KRÍZA
Koľkokrát ste počuli v poslednom čase toto slovo? Tento pojem
je v našich životných situáciách, ale aj v našom každodennom
slovníku stále častejší. Krízy ekonomické, krízy spôsobené
chorobou, ba aj krízy osobné nám oprávnene naháňajú strach.
V prvom rade si musíme uvedomiť, že do krízy sa dostane vždy
len to, čo je živé. Kamene pri ceste alebo kostry v hrobe sa do krízy
nikdy nemôžu dostať. A ak sú naše vzťahy živé, hrozí kríza aj im.
Ak mi niektorí manželia povedia, že za tridsať rokov spoločného
života na ich dvere kríza ani nezaklopala, nemôžem im veriť
a napadne mi, či to u nich doma nevyzerá ako na cintoríne.
Podobne nemôžem brať vážne veriaceho človeka, ktorý mi povie,
že nikdy nepocítil krízu viery. Vtedy si kladiem otázku, či vôbec
nejakú vieru mal, alebo či jeho viera už nie je dávno po smrti.
Číňania, ktorí používajú znakové písmo, vyjadrujú pojem krízy
dvoma znakmi vedľa seba. Znakom nebezpečenstva a znakom
nádeje, šance. Je to múdre vnímanie krízy, pretože sa v nej
skutočne skrýva oboje. Tak nebezpečenstvo, ako aj nádej a šanca.
Ide teda o to, aby sme na jednej strane žiadnu krízu
nepodceňovali, pretože je tu nebezpečenstvo, ktoré nám bez
primeranej pozornosti môže uškodiť. Na druhej strane z toho
môžeme vyťažiť nádejný kapitál potrebný pre budúcnosť, zisk,
ktorý nás potom, až kríza doznie, môže vnútorne obohatiť. Prežiť
utrpenie pre samotnú bolesť je nemúdre. Vyťažiť z nej
zužitkovateľný úrok je zmysluplné.
Všetko, čo nás nezabije, nás môže posilniť.
Schopnosť vyťažiť čo najviac zo životných kríz pre každého z Vás
vyprosuje duchovný otec Pavol.

