Oznamy
1. Na budúcu nedeľu (28.11) bude jesenná zbierka na Charitu.
2. Sv. spoveď pred prvým piatkom (v Hýľove aj pred odpustom)
bude takto :
Hýľov :
pondelok (29.11.) od 17.00 hod.
stredu (1.12) od 17.00 hod.
piatok (3. 12.) od 16.30 hod.
Bukovec: utorok (30.11) od 16.30 hod
štvrtok (2.12.) od 16.30 hod.
3. Chorých budeme spovedať vo štvrtok (2.12.) od 9.00 hod..
4. Na prvú nedeľu mesiaca (5.12.) bude popoludní výmena
ružencových tajomstiev.
5. Uvádzame číslo účtu, na ktorý môžete finančne podporiť náš
kostol:
a. Hýľov: SK38 1100 0000 0026 2472 2238
b. Bukovec: SK04 0200 0000 0014 1601 9455

(pokračovanie z prvej strany ....)

7. Kam kráča súčasná Cirkev /naša farnosť? Sme na
spoločnej ceste „cieľa - vedomí“? Kam vlastne smeruje
naša cesta? Ide Cirkev/farnosť správnym smerom za
svojim cieľom? Ako môžeme my – ako súčasť Cirkvi,
kráčať správnym smerom?
Silu do času Adventu a hlavne do spoločnej púti s Bohom
a ľuďmi, ktorí žijú vedľa nás, želá a vyprosuje
duchovný otec Pavol.
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Boh prichádza, aby kráčal s nami po ceste života.
O týždeň sa začína Advent. Je to obdobie, kedy sa
pripravujme na príchod Ježiša na tento svet. Emanuel – Boh
s nami. Boh chce spolu s nami kráčať životom. Ale aj my ľudia
ideme jeden vedľa druhého po rovnakej ceste k večnosti.
Potrebujeme sa navzájom. Preto Sv. Otec František vyhlásil
synodu, aby sme sa my ľudia tejto doby zastavili a uvedomili si,
či ešte vieme kráčať spolu.
Preto by som Vám chcel ponúknuť zopár otázok, na ktoré
môžete hľadať spolu doma odpovede a ak by ste chceli, tak Vás
poprosíme o zaslanie týchto odpovedí cez farský mail, alebo ich
prineste do pripravenej krabice do kostola do konca novembra.
1. Som kresťanom pre seba, alebo s druhými? Ako môžem
byť viac kresťanom s druhými a nie pre seba?
2. Ako si k sebe v našom spoločenstve môžeme byť bližší?
3. Ako sa viac usilovať v spoločenstve o jednotu, alebo čo
môžem urobiť preto, aby sme eliminovali mentalitu
polarizácie, rozdelenia, „sektárstvo“?
4. Čo /kto mi príde na myseľ, keď sa povie „Cirkev“? A čo
mi príde na myseľ, keď sa povie farnosť?
5. Môže sa niekto v našom miestnom spoločenstve Cirkvi
cítiť, že nie je súčasťou farnosti? A prečo je ponechaný na
okraji?
6. Akú predstavu mám o našej farnosti – čo by v nej malo
určite byť, čo mi chýba, čo hodnotím pozitívne a čo
negatívne? Možno, aký je môj „sen o Cirkvi“?

