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Počas Štedrého dňa, si budete môcť z kostola doniesť
Betlehemské svetlo.
Na Štedrý deň o 18.00 hod. spolu vo farnosti začneme
štedrovečernú večeru. Modlitbu nájdete na stránke obce.
V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny 27.12. bude obnova
manželských sľubov. Prosíme manželov, aby si počas sv. omše
sadli v kostole vedľa seba.
V posledný deň roka bude po sv. omši ďakovná pobožnosť.
Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve
hymnu Teba Bože, chválime, získa za obvyklých podmienok
úplné odpustky.
Kto sa pri verejnej pobožnosti 1.1. zúčastní na speve alebo
recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý,
tvorivý, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky
Inštrukcie ohľadom bohoslužieb

Verejné bohoslužby od 19.12. do 10.1. budú pokračovať, avšak s tým
rozdielom, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna, a v rámci
obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné.
Okrem toho, zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne
hygienické opatrenia.
Krsty, pohreby a sobáše sú dovolené.
PF 2021

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne,
radosť, pokoj, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu ale každučký deň
v roku nech Vám stojí popri boku.
Z úprimného srdca želá starostka
z Bukovca a Hýľova
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„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Jn 1, 14.
Keď mal Boh zostúpiť na túto zem, hľadal prijatie v Judskom
Betleheme. Betlehem, v preklade - „Dom chleba“, ktorý ma sýtiť a
dávať život, mu neposkytol ani kúsok miesta na narodenie. Ľudia
zatvorili dvere. No nemé zvieratá otvorili Bohu svoje vráta maštale
a poskytli mu svoje teplo, svoj príbytok.
A pritom svet, ten vtedajší, ako aj dnešný, hladuje po Bohu. Je
maštaľou biedy, hriechu, chaosu a samoty. Boh chýba všetkým. Tým,
ktorí o neho nikdy nestáli aj tým, ktorí ho už nemajú na dosah ruky, ako
boli zvyknutí.
Blížia sa Vianoce, čas narodenia Ježiša. Čo mu dáme my? Čaká
svet ešte Boha? Čakáme ho vôbec? Chýba nám?
Drahí priatelia, darujme Bohu seba takých, akí sme, možno unavení,
neistí, utrápení, s vyprahnutými túžbami, ...
Naše hladné srdcia nech sa prichystajú na narodenie Ježiša a on môže
každé z nich zmeniť. Dovoľme, aby pokorné telo Krista, sa narodilo
v chudobe našich sŕdc.

Požehnané, milostiplné sviatky Narodenia Pána, prežívané v hlbokom
pokoji a vnútornej radosti, v silnej nádeji a darujúcej sa láske, Vám zo
srdca vyprosuje a ďakuje za každé prejavené dobro, za každý
skutok dobroty srdca, za akúkoľvek podporu dobra,
duchovný otec Pavol.

