Oznamy
1. Na sviatok Zjavenia Pána, vodu požehnáme takto:
Veriaci si z domu donesú vo fľaši, alebo inej nádobe vodu,
v ktorej už bude trošku soli. V rámci sv. omše kňaz požehná
vodu, ktorú si doniesli veriaci a potom udelí spoločné
požehnanie pre domy a byty farnosti.
2. Počas týchto Vianoc nie je možné zo strany kňaza navštevovať
príbytky veriacich a požehnávať ich.
Odporúčame veriacim, aby si svoje domovy a príbytky
požehnali sami a pokropili ich svätenou vodou.
3. Nakoľko koledníci Dobrej noviny nemohli v tomto roku prísť
k Vám domov a priniesť dobrú novinu, môžete projekt Dobrej
noviny podporiť tak, že do pokladničky, ktorá je vzadu na
stolíku v kostole a je označená logom Dobrej noviny, vhodíte
peniažky, ktoré budú zaslané na účet, z ktorého sa financujú
projekty Dobrej noviny.
4. V nedeľu 17.1. je diecézna zbierka na pastoráciu mládeže.
5. Oznam pre snúbencov:
Ak chcete v tomto, alebo v budúcom roku uzavrieť sviatosť
manželstva, tak sa do konca januára prihláste na predmanželskú
náuku u pána farára. Predmanželská náuka bude vo februári
počas troch po sebe nasledujúcich sobôt na farskom úrade
v Hýľove. Termín náuky Vám včas oznámime.
6. Oznam pre rozvedených manželov:
Ak ste uzavreli sviatosť manželstva a ste rozvedení a chcete
riešiť Vaše manželstvo, prípadne pristupovať k sviatostiam,
obráťte sa prosím na pána farára. Možno nájdeme nejaké
spoločné riešenie vašej životnej situácie.
Kontakt nájdete dole pod čiarou.
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Štatistické údaje
Krstov bolo: 9
Hýľov: 3
Chlapcov 1
Dievčat 2

Bukovec: 4
Chlapcov 2
Dievčat 2

Pohrebov bolo: 15
Hýľov: 5
Chlapov 2
Ženy
3

Bukovec: 10
Chlapov 6
Ženy
4

Sobášov bolo: 6
Hýľov: 5

Bukovec: 1

Iné: 2
Chlapcov Dievčat 2

K prvému svätému prijímaniu pristúpili dvaja chlapci v Hýľove.
Sviatosť birmovania prijalo 39 mladých ľudí.
Z toho: 20 z Bukovca a 19 z Hýľova.
Chcem poďakovať mojím najbližším spolupracovníkom,
ako aj všetkým Vám za každý prejav Vašej lásky voči ľuďom,
ktorí žijú vo vašej blízkosti.

V novom roku Vám všetkým prajem
veľa zdravíčka, na stôl chlebíčka,
do srdca radosti, do duše milosti,
duchovný otec Pavol

