Oznamy
1. V tomto roku deti už pol roka nechodia do školy.

To si zaslúži poriadnu oslavu.
Preto pozývame všetky deti od prvého do deviateho ročníka
základnej školy na slávnostnú akciu s názvom:

„Bodka za prázdninami.“
Bude to čas hier, zábavy a ďakovných modlitieb.
Ak bude dostatok prihlásených detí, tak bude akcia v Hýľove
vo štvrtok 27.8.2020 a v Bukovci v piatok 28.8.2020.
Ak sa prihlási málo detí, tak akcia bude iba v Hýľove vo
štvrtok 27. 8. 2020 a to spoločná pre deti z Hýľova a Bukovca.
Začíname sv. omšou o 18.30 hod. v kostole.
Na túto akciu sa môžete prihlásiť od nedele 16.8. do nedele 23.8.
2020 zapísaním svojho mena, priezviska a ročníka, do ktorého
nastupujete. Vzadu v kostole na stolíku je papier.
Prineste si: fľašu na vodu, spacák, karimatku, odvahu a dobrú náladu.
Nočná hra a strašidlá sú už pripravené.
Tešia sa na Vás animátori.
2. V nedeľu 30.8. pri svätých omšiach je hymnus k Duchu Svätému
na začiatku školského roka.
Každé dieťa, ktoré prichádza na svet,
je dôkazom toho, že Boh nestratil
svoju dôveru v človeka.
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Len Boh môže ...
Len Boh môže dať vieru, ale ty o nej môžeš dať svedectvo.
Len Boh môže dať nádej, ale ty môžeš vlievať dôveru svojim bratom.
Len Boh môže dať lásku, ale ty môžeš naučiť ľudí milovať.
Len Boh môže dať pokoj, ale ty môžeš zasievať jednotu.
Len Boh môže dať silu, ale ty môžeš byť oporou.
Len Boh je cesta, ale ty ju môžeš ukázať ostatným.
Len Boh je svetlo, ale ty ho môžeš zapáliť v ľudských očiach.
Len Boh je život, ale ty môžeš v ostatných vzkriesiť túžbu žiť.
Len Boh môže urobiť to, čo sa zdá nemožné.
Len Boh sám sebe stačí, ale On sa spolieha na Teba.
Istotu, ktorá pochádza z Boha, praje a vyprosuje každému z Vás
duchovný otec Pavol.

