Oznamy
1. Ak chcete prijať sviatosť zmierenia pred Vianocami, tak
Vám ponúkame možnosť:
Hýľov: nedeľa 19.12. od 14.00 hod do 15.00 hod.
pondelok 20.12. od 16.00 hod. do 20.00 hod.
stredu 22.12. od 17.00 hod. aj po sv. omši.
Bukovec: nedeľa 19.12. od 15.00 hod. do 16.30 hod.
utorok 21.12. od 16.00 hod. do 20.00 hod.
štvrtok 23.12. od 17.00 hod. aj po sv. omši.
2. V piatok 24.12.2021 od 9.00 hod. si budete môcť z kostola
odniesť Betlehemské svetlo.
3. V kostole na stolíku je Štedrovečerná liturgia pre rodinu.
4. Úplné odpustky môžeme získať v posledný deň v roku,
ako aj prvý deň v roku.
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

Radostné Vianoce, šťastný Nový rok, Božie požehnanie na
každý krok, do duše milosti, do srdca radosti, do práce
zdravíčka a na stôl chlebíčka.
Požehnané chvíle v kruhu rodiny Vám z úprimného
srdca želajú:

starostka obce Hýľov
Júlia Kočíková

starostka obce Bukovec
Lýdia Mikulová

Obec Hýľov

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
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Aký veľký je Boh.
Malý chlapec sa raz spýtal svojho otca:
„Ocko, aký veľký je Boh?“
Otec sa pozrel hore na oblohu a ukázal na lietadlo.
„Synku, aké veľké je toto lietadlo?“ spýtal sa chlapca.
Chlapec odpovedal: „Veľmi malé. Skoro ho nevidím.“
Potom otec vzal syna na letisko a zblízka mu ukázal lietadlo.
Opýtal sa znova chlapca: „A teraz synu, aké veľké je lietadlo?“
„Obrovské!“ s úžasom vykríkol syn.
Potom otec synovi vysvetlil: “Božia veľkosť závisí od toho, ako
blízko alebo ďaleko si od Neho. Čím bližšie budeš k Bohu, tým
väčší bude v tvojom živote.“
Pred nami sú Vianoce, sviatky v ktorých sa má narodiť Kristus.
Narodí sa ako malé dieťa. No jeho veľkosť bude v našej blízkosti
voči nemu. Tieto sviatky nám povedia, kto je Ježiš pre nás. Je
nám blízky, teda veľký a teda je to ten, ktorý má moc nad naším
životom, nad tým, čo musím a potrebujem žiť? Alebo niekto, kto
si vyžaduje našu poslušnosť?.
Prajem každému z Vás pokojné a požehnané Vianočné sviatky a to
preto, lebo Boh je nám blízky a chce žiť spolu s nami a chce
napĺňať náš život.
Nech ste Bohom požehnaní a chránení.
To Vám z celého srdca želá, praje a modlí sa k Bohu o to, čo
potrebujete
duchovný otec Pavol.

