Oznamy
1. V mesiaci október sa budeme modliť sv. ruženec v kostole o 17.30
hod. a o 18.00 hod. začne sv. omša.
Povzbudzujem k spoločnej modlitbe sv. ruženca v rodinách.
2. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo
nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa
zaužívaného zvyku.
3. Prvopiatková sv. spoveď bude takto:
Hýľov: pondelok a v stredu od 17.30 v piatok od 16.30.
Bukovec – utorok a vo štvrtok od 17.30.
Sv. spoveď chorých bude vo štvrtok 30.9. od 9.00 hod.
4. Dospelí, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania a tiež študenti
prvého, druhého a ostatných ročníkov strednej školy, sa môžu
prihlásiť na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Pre dospelých
bude možnosť individuálnej prípravy. Pre študentov bude príprava
spoločná podľa ich možnosti po vzájomnom dohovore. Prihlásiť sa
môžete v sakristii kostola po každej sv. omši do 10.10.2021.
5. Keďže sa zhoršuje pandémická situácia, preto vás prosíme
o zachovanie všetkých hygienických opatrení.
V kostole zachovajte dostatočné rozostupy. V nedeľu pridáme
jednu sv. omšu, aby sme zachovali predpísaný počet
účastníkov.
6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš
kostol:
Hýľov:
Bukovec:

SK 38 1100 0000 0026 2472 2238
SK 04 0200 0000 0014 1601 9455.
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Október, mesiac, v ktorom sme v Máriinej škole.
O niekoľko dní začne mesiac október, v ktorom sa môžeme učiť
od Panny Márie životným postojom. Napríklad sa od nej môžeme učiť
žiť v pokoji a stať sa apoštolom pokoja v tomto nepokojnom svete.
Cieľom tejto školy je predovšetkým pokoj a predmetmi sú
OBRÁTENIE, MODLITBA, PÔST, VIERA, ...
Mária ako matka je veľmi praktická a nabáda nás k modlitbe
ruženca, k sláveniu sv. omše, k sv. spovedi, k čítaniu Sv. písma, teda
k hlbšej viere.
Všetky praktické úkony majú jeden cieľ: aby sme rástli v láske
ku každému životu tým, že budeme ctiť, ochraňovať, milovať každý
život a slúžiť mu. Tak sa vlastne vytvárajú podmienky pre pokoj. Čiže
sú veľmi konkrétne a každý deň a každé stretnutie s osobami nám
ukazujú, nakoľko sme sa priblížili k pokoju.
Nachádzame sa v tej istej škole, v ktorej sa nachádzal Kristus,
ktorý je naším pokojom. On zložil svoju poslednú skúšku za Kráľa
pokoja, keď odpúšťal na kríži. To bol okamih, keď aj Mária zložila
skúšku, aby sa mohla stať Kráľovnou pokoja.
Tá posledná skúška v škole pokoja sa skladá pred vlastným
krížom, pričom hľadíme na Kristov kríž, pod ktorým stála Mária a učila
aj nás odpúšťať.
Keď nielen v tomto mesiaci, ale počas všetkých dní svojho
života prijmeme všetky predmety v tejto škole, vykročíme najkrajšou
cestou, po ktorej túži ísť každé ľudské srdce a to je cesta pokoja.
Pokojné srdce a hlavne pokojný život všetkým
vyprosuje duchovný otec Pavol.

