Oznamy
1. Sv. spoveď pred „Dušičkami“ a pred prvým piatkom, bude v tomto
týždni:
v Hýľove v pondelok, v stredu a vo štvrtok od 17.00 hod.
v Bukovci v utorok a v piatok od 16.30 hod.
2. V sobotu (30.10.) na nedeľu (31.10) sa mení čas. O 3.00 hod. letného
času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeurópskeho času.
3. V pondelok 1.11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. V tento deň
bude pobožnosť na cintoríne. V Hýľove o 14.00 hod. a v Bukovci o 15.00
hod..
4. a) Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých
nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí
vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno
privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada
splniť tri podmienky: svätú spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel
Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). A ďalej ako vo
všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
b) Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam
v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie
podmienky. Jedná svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.
5. Prosím rodičov detí, ktoré v tomto školskom roku chcú ísť k prvej sv.
spovedi a prvému sv. prijímaniu, nech prídu svoje dieťa nahlásiť do
kostola a to v Bukovci v utorok 2.11. a v Hýľove v stredu 3.11. po sv. omši
o 18.30 hod..
6. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš kostol:
Hýľov: SK38 1100 0000 0026 2472 2238
Bukovec: SK04 0200 0000 0014 1601 9455
7. Obec Hýľov oznamuje svojím občanom, že z dôvodu plánovanej
zmeny legislatívy v odpadovom hospodárstve Obec Hýľov
v súčinnosti so spoločnosťou KOSIT plánuje začipovanie zberných
nádob pri najbližších vývozoch komunálneho odpadu. Rok 2022
bude skúšobným rokom pre váženie odpadu na základe tohto
začipovania. V príde nejasnosti kontaktujte obecný úrad.
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Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.
„Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry,
mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame
zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril
v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína
v nedeľu 17. októbra 2021.“
Takto začína list biskupov Slovenska na začiatku celosvetovej synody
na tému: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misie.“
Slovo synoda pochádza z gréckeho slova, ktoré by sme v slovenčine
mohli rozdeliť na dve slová: spolu a kráčanie.
Chceme si teda uvedomiť, že kráčame spolu. Cirkev sa chce po 60
rokoch od Druhého vatikánskeho koncilu pozrieť na výzvu, ktorú si pri
ňom stanovila. Vtedy veľmi jasne zaznelo, že Cirkev je Boží ľud, ktorý
kráča spolu, ktorý Pán vedie, ktorý kráča dejinami.
Táto synoda je o tom, aby sme spoločne uvažovali o tom, aká tá naša
Cirkev je a aká by vlastne mala byť.
„Chceme hľadať odpoveď na otázku, ako sa spoločné kráčanie pri
ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej miestnej cirkvi“ uvádzajú biskupi.
To, čo bude dôležité osobne pre každého z nás je to, aby sme si
uvedomili to, kde sa nachádzam ja v tomto procese kráčania za
Kristom. Lebo každý z nás je súčasťou toho spoločného kráčania.
A v konečnom dôsledku sa musíme pýtať samí seba, ako a čím
prispievam k dobru svojho cirkevného spoločenstva na spoločnej ceste
do Božieho kráľovstva?
Na spoločnú synodálnu spoluprácu sa teší duchovný otec Pavol.

