Oznamy
1. Dnes (19.7.) je zbierka na kostolné potreby.
2. Na budúcu nedeľu (26.7.) bude odpustová slávnosť Sv. Joachima
a Anny v Bukovci. Sv. omšu, ktorá začne o 10.30 hod. bude celebrovať
Vdp. Peter Kentoš. Všetci ste srdečné pozvaní.
V piatok (24.7.) od 16.30 hod. bude sv. spoveď pred odpustom.
3. Od 27. 7. do 31. 7. bude detský tábor v Hýľove. Každý deň, okrem
piatku, začneme ráno o 8.30 hod. sv. omšou v kostole.
4. V nedeľu (2.8.) možno získať vo všetkých farských kostoloch,
v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych
kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na
získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou
Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha).Okrem toho treba
splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na
úmysel Svätého Otca.
(dokončenie z prvej strany)
Zrazu prestalo pršať, obloha sa vyčistila a zasvietilo slnko. Noe sa
pozrel hore a spýtal sa:
„ Pane, znamená to, že nebudeš ničiť náš svet?“
„Správne,“ odpovedal Boh. „Úrady to už urobili za mňa!“
Krásne prázdniny a silu k životu želá a vyprosuje
duchovný otec Pavol.
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Ako by to dopadlo dnes...?
/ Hneď v úvode chcem poprosiť o prepáčenie, nechcem sa nikoho
dotknúť a prehlasujem, že mám úctu ku každej práci a každému
povolaniu./
Pán povedal Noemovi:
„O šesť mesiacov zošlem na zem dážď, ktorý bude trvať štyridsať dní
a nocí. Voda zaplaví celú zem, hory aj údolia, a všetko zlé bude zničené.
Chcem, aby si postavil Archu a zachránil pár zvierat z každého druhu.
Tu máš na Archu plány.“
Šesť mesiacov uplynulo ako voda. Obloha sa zatiahla a začalo pršať.
Noe sedel na dvore a plakal.
„Prečo si nepostavil Archu, ako som ti prikázal?“ – spýtal sa ho Boh.
„Odpusť mi, Pane,“ odvetil Noe. „Snažil som sa ako som len mohol,
ale stalo sa toľko vecí.
Plány, ktoré si mi dal, mesto neschválilo a tak som musel dať urobiť
nové.
Potom som mal ďalšie problémy, pretože mesto tvrdilo, že Archa je
nepovolená stavba, takže som musel utekať na kataster a zohnať si na
ňu povolenie.
Lesná správa požadovala povolenie k rúbaniu stromov a bol som
zažalovaný ochranármi zvierat za odchyt zvere.
Ministerstvo životného prostredia žiadalo vyjadrenie o ekologických
dôsledkoch záplav.
Ministerstvo vnútra odo mňa chcelo predbežný plán šírenia vody.
Na finančnom úrade zablokovali moje účty, pretože tvrdili, že sa snažím
vyhnúť plateniu daní tým, že opustím zem.
Úrad práce mal podozrenie, že ilegálne zamestnávam Ukrajincov, takže
som musel dokazovať opak. Je mi ľúto, Pane, ale nemôžem Archu
dokončiť skôr ako o päť rokov.“

