Oznamy
1. Oznam pre snúbencov:
Ak plánujete v tomto, alebo v budúcom roku uzavrieť sviatosť
manželstva, prihláste sa do konca budúceho týždňa (do 2.5.)
u pána farára na predmanželskú náuku.
Predmanželská náuka začne v sobotu 8. 5. 2021 o 9.00 hod.
2. Oznam pre rozvedených manželov:
Ak ste uzavreli sviatosť manželstva v kostole 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.
3. Sv. spoveď pred prvým piatkom (7.5.) bude:
Hýľov: pondelok, stredu od 17.30 hod. a v piatok od 17.00 hod.
Bukovec: utorok, štvrtok od 17.00 hod.
Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok (6.5.) od 9.00 hod.
4. V mesiaci máj, nezabudnime na Májovú pobožnosť, či už
spoločne v kostole, alebo doma v rodine.
5. V nedeľu 9.5. je Deň matiek. Nezabudnime na naše mamky.
6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš
kostol :
Hýľov: Sk 38 1100 000000 2624 72 2238
Bukovec: Sk 04 0200 000000 141 60 19455
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Rímskokatolícky farský úrad

Obec Bukovec

+421 55 6967 194

+421 6967 157

+421 55 6853 232

hylov@centrum.sk

hylov@rimkat.sk

ocu@bukovec.sk

P r a meň

ž i vo t a

Informačno – formačný dvojtýždenník
farnosti Hýľov
Ročník:II, č.2
26.4. -2.5.2021

Strom sebazničenia a sebarealizácie
Kto z nás by nechcel mať naplnený život? Nanič život nikto
nechce žiť. Aby sa náš život rozvíjal, občas si potrebujeme
skontrolovať svoje vnútro, čo sa tam nachádza, aby sme vedeli
z akých koreňov vyrastajú konáre nášho života a aké ovocie
budeme vo svojom živote zberať.
Strom sebazničenia
Korene:
strach
ohrozenie
nechuť
závisť
sprenevera
nepriateľstvo
vina
sebaľútosť
Konáre:
prázdnota
vyobcovanie
apatia
konflikty medzi ľuďmi
závislosť
alkoholizmus
narkománia

Strom sebarealizácie
Korene:
milosrdenstvo
priazeň
priateľstvo
odpustenie
láska
vďačnosť
srdečnosť
pravda
Konáre:
cieľavedomosť
zdravie
radosť
vnútorná motivácia
spokojnosť
splnenie túžob
tvorivá činnosť

Život plný pokoja vyprosuje všetkým duchovný otec Pavol.

