Oznamy
1. V sobotu pred Prvou adventnou nedeľou (28.11.) a na Prvú
adventnú nedeľu (29.11.) si na sv. omšu doneste adventné vence,
ktoré Vám požehnám.
2. V nedeľu 29.11. bude pravidelná mesačná zbierka na kostolné
potreby. Srdečne Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.
3. V prvopiatkovom týždni v Hýľove pred sv. Barborou bude sv.
spoveď: Hýľov – pondelok a v stredu od 17.00 hod.
Bukovec - utorok a vo štvrtok od 16.30 hod.
4. Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok 3.12.
od 9.00 hod. v Bukovci a od 10.00 hod. v Hýľove
5. Keďže je zákaz zhromažďovania, tak odpustová slávnosť sv.
Barbory v Hýľove v tomto roku nebude. Bude iba sv. omša
v deň slávnosti v piatok 4.12. o 18.00 hod.

Inštrukcie ohľadom bohoslužieb.
Od 16.11. sú kostoly otvorené za týchto podmienok:
 kapacita kostola má byť využitá najviac na 50%
 sedenie v laviciach je šachovnicové
 medzi sediacimi musia byť medzery
 státie v kostole nie je dovolené
 naďalej je potrebné mať rúška a používať dezinfekciu rúk.
Ak má niekto respiračné problémy alebo akékoľvek príznaky choroby, na
bohoslužbe by sa nemal zúčastniť. Zároveň sa nesmú zúčastniť sv. omše
tí, ktorí majú nariadenú karanténu alebo sú pozitívni na Covid 19.
Stále platí všeobecný dišpenz od nedeľnej sv. omše.
Aby sme splnili tieto nariadenia, sv. omše budú v Hýľove, aj
v Bukovci takto: v sobotu večer bude sv. omša a v nedeľu budú dve sv.
omše podľa rozpisu, ktorý nájdete v tomto časopise.
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Čas milosti, čas spásy.
Drahí moji, dávno sme sa nevideli a neboli sme spolu. Myslím na vás
a rozmýšľam, ako prežívate túto zvláštnu dobu?
Stretávame sa s mnohými názormi na chorobu dnešných dní. Niektorí
to berú vážne, pre niektorých je to obyčajná chrípka a niektorí sa nevedia
v tom všetkom orientovať.
Pri počúvaní dnešných ľudí si všímam, že problémom je to, že dnešný
človek nemá jasné hodnoty. Každý tu hodnotu vidí v niečom inom
a preto prichádza k rozporom. Niekto vidí hodnotu v ekonomike
a peniazoch. Niekto vidí hodnotu v zdraví. Niekto vidí hodnotu
v samotnom živote. Niekto ju vidí celkom v niečom inom. Nevieme sa
názorovo stretnúť, lebo nám chýba Niekto, v Koho by sme všetci verili,
ktorý by bol pre nás hodnotou. Táto doba nás núti zamýšľať sa.
Vynútený pôst od eucharistie nás vedie k zamysleniu sa nad významom
eucharistie pre náš život. Chýbalo vám sv. prijímanie? Či vieme, ba
„dokážeme“ žiť bez eucharistického Krista?
Absencia verejných bohoslužieb bola príležitosťou „zájsť na hlbinu“
a položiť si veľmi podstatné otázky. Kým pre mnohých katolíkov bola
nedeľná sv. omša jedným a možno pre mnohých aj jediným pilierom ich
kresťanského života (som veriaci, lebo chodím do kostola), boli teraz
postavení pred otázku, čo môže byť ešte ďalším a hlbším zdrojom ich
života viery. Čo robí kresťana kresťanom, keď tradičný „cirkevný život“
náhle prestane fungovať?
Neviem, načo ste toto obdobie, v ktorom bolo viac času na premýšľanie
o svete, Bohu aj o sebe samom využili. Človek si potrebuje uvedomiť,
akým smerom sa uberá jeho život, čo tvorí skutočné jadro mojej viery: čo
pre mňa znamená byť kresťanom.
Advent je čas prípravy na príchod Pána. Využime čas adventu.
Požehnanie, veľa síl vyprosuje duchovný otec Pavol.

