Inšpirácia na Advent
Pred pár rokmi bol preložený kňaz do novej farnosti v meste. Pár týždňov po
príchode šiel autobusom do centra mesta. Keď si sadol, zistil, že vodič mu omylom vydal o 25
centov viac.
Rozmýšľal čo urobiť, a vravel si : „Radšej ten štvrťák vráť. Nechať si ho, to by bolo
zlé." A potom si povedal : „Ale veď je to iba štvrťák, kašli na to. Koho zaujíma tak málo?
Veď autobusová spoločnosť aj tak zarába viac než dosť. Nikomu to nebude chýbať. Ber tých
25 centov ako dar od Boha a buď ticho."
Keď vystupoval, zastavil sa na chvíľu vo dverách a dal mincu šoférovi: „ Tu máte,
vydali ste mi viac." Šofér s úsmevom odpovedal: „Nie ste vy ten nový farár v meste?"
„Som" odpovedal.
„No, akurát som rozmýšľal, že by som niekam mal začať chodiť do kostola. A chcel som len
vidieť, čo urobíte, ak vám vydám viac. Tak sa teda v nedeľu uvidíme v kostole!“
Keď kňaz vystúpil z autobusu, oprel sa rukami o najbližšiu lampu a vzdychal: „Ach Bože, ja
som skoro práve predal tvojho Syna za 25 centov."
Naše životy sú niekedy tá jediná Biblia akú budú niektorí ľudia kedy čítať.
Toto je dosť strašidelný príklad toho, ako pozorne nás ľudia ako kresťanov sledujú a budú
nás skúšať.
Buď vždy v strehu a pamätaj - na pleciach nosíš meno Krista, ... keď si hovoríš kresťan.
Daj pozor na svoje myšlienky, stanú sa slovami.
Daj pozor na svoje slová, stanú sa skutkami.
Daj pozor na svoje skutky, stanú sa zvykmi.
Daj pozor na svoje zvyky, stanú sa tvojim charakterom.
Daj pozor na svoj charakter, stane sa tvojim osudom.
Adventné dni, plné svedectiev o tom, že patríme Tomu, ktorý na Vianoce príde, aby sa
potešil zo života tých, ktorí mu patria od krstu, želá a vyprosuje duchovný otec Pavol.

OZNAMY
Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu (8.12.), piatok (10.12.) a sobotu (11.12.).
Záväzný je jeden deň. Obsah zimných kántrových dní: Príchod Kristovho kráľovstva do
rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
Vaše úmysly sv. omší, ktoré ste si objednali na daný termín, budú odslúžené v daný deň
o 17.15 hod. Môžete sa ich zúčastniť cez internet. Link nájdete na stránke obce pod názvom
Kostol sv. Anny Bukovec, ktorý je na YouTube kanáli.
Ak by niekto z vás potreboval ísť na sv. spoveď alebo sv. prijímanie, môže ich individuálne
prijať po osobnom dohovore s duchovným otcom.
Ak by ste potrebovali akúkoľvek službu od duchovného otca, môžete ho kedykoľvek
kontaktovať.
Kontakty: 055 69 67 157, hylov@rimkat.sk

Úmysly svätých omší v Hýľove od 6. 12. - 19. 12. 2021
Pondelok - 6.12.

Sv. Mikuláša, biskupa

Streda - 8.12.

Prikázaný sviatok
Nepoškvrnené počatia Panny
Márie

Štvrtok – 9.12.

Féria

+ Imrich Oršík

Sobota - 11.12.

Sv. Damaza I, pápeža

+ Martin Kolesár

Nedeľa – 12.12

Tretia adventná nedeľa

Za veriacich

Pondelok – 13.12.

Sv. Lucie Panny a mučenice

+ Ladislav, Mária
Rusnákoví

Streda - 15.12.

Féria

Za zosnulých z rod
Frankovej a Leškovej

Štvrtok – 16.12.

Féria

+ Imrich Petrík

Nedeľa - 19.12.

Štvrtá adventná nedeľa

Za veriacich

+ Ján, Barbora Varechoví

Úmysly svätých omší v Bukovci od 6.12. - 19.12.2021
Utorok - 7.12.

Sv. Ambróza, biskupa
a učiteľa Cirkvi

+ Stanislav, Jozef, Rozália,
Stanislav Gregoví,

Streda – 8.12.

Prikázaný sviatok –
Nepoškvrnené počatie
Preblahoslavenej Panny
Márie

+ Katarína, Eduard

Piatok – 10.12.

Preblahoslavenej Panny
Márie Lurdskej

+ Ladislav Oros

Sobota – 11.12.

Sv. Damaza I, pápeža

+ Margita Blišková

Nedeľa – 12.12.

Tretia adventná nedeľa

Za veriacich

Sv. Jána od Kríža, kňaza
a učiteľa Cirkvi

+ Miroslav Franko

Utorok - 14.12.
Piatok – 17.12.

Féria

Za zosnulých z rod. Jána
Hrobľu a Tarhaničovej

Sobota - 18.12.

Féria

+ Viktor Tarhanič ml.

Nedeľa - 19.12.

Štvrtá adventná nedeľa

Za veriacich

