
FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

December 2013 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Pondelok 2.12.2013 Féria 6:00 Hrabovec n./L.  Anna a Jozef Katana 

Utorok 3.12.2013 Sv. František Xaverský (sp.) 6:00 Slov. Krivé Na úmysel matky 

Streda 4.12.2013 Féria 6:00 Jabloň  Ján Jesenko 
Štvrtok 5.12.2013 Féria 6:00 Zbudské Dlhé  Fedor a Emília Čabalová 

Piatok  6.12.2013 Prvý piatok 

16:00 
16:30 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

Bohosl. slova 
Bohosl. slova 
Za členov BBSJ 
 Mária Cichá a Stanislav Fejka 

Sobota 7.12.2013 Vigília 2. adventnej  nedele 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa  8.12.2013 
2. adventná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Ján a Veronika Tkáč 
ZBP Ľudmila Gazdíková (70.r.) 
 Alžbeta a Jozef Kopej 

Pondelok 9.12.2013 
Nepoškvrnené Počatie  

Panny Márie  
 (prikázaný sviatok) 

16:00 
16:30 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Fedor a Anna;  Michal a Anna 
ZBP rod. Rohaľová a Cichá 
 Ján Dušák 
 Ján Tkáčik, kňaz 

Utorok 10.12.2013 Féria 6:00 Hrabovec n./L.  Ján a Helena Timuľak 
Streda 11.12.2013 Féria 6:00 Slov. Krivé Na úmysel Marty 
Štvrtok 12.12.2013 Féria 6:00 Jabloň  Mária Fedorčáková (1.výr) 
Piatok  13.12.2013 Sv. Lucia, panna a muč. (sp.) 6:00 Zbudské Dlhé  Júlia, Anna, Mária a Jozef 
Sobota 14.12.2013 Vigília 3. adventnej  nedele 18:00 Slov. Krivé  Regina a Ján Meždej 

Nedeľa  15.12.2013 3. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Ján Kolesár (5.výr.) 
 Ján Kulan;  Mária a Juraj Timuľak 
ZBP Magdaléna Kontuľová (70.r.) 

Utorok 17.12.2013 Féria 6:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 18.12.2013 Féria   6:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Štvrtok 19.12.2013 Féria 6:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok  20.12.2013 Féria 6:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého        
Sobota 21.12.2013 Vigília 4. adventnej  nedele 18:00 Jabloň  Anna a Štefan Dudo 

Nedeľa  22.12.2013 4. adventná nedeľa 

8:00 
 

9:15 
10:30 

Zbudské Dlhé 
 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

 Mária Boberová;  Helena a Andrej 
Lörinc 
 Andrej Kašuba (10.výr.) 
 Gregor Meždej (26.výr.) 

Utorok 24.12.2013 Štedrý deň 
22:00 
22:30 
24:00 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Helena a Juraj Dušak; Anna Lukáčová 
 Milan Balica, kňaz 
Vlastný úmysel 

Streda 25.12.2013 Narodenie Pána 
(slávnosť) 

8:00 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Mária a Štefan 
ZBP Pavlína s rodinou 
Za farnosť 
ZBP Marián a Eva s rodinou (40.r.) 

Štvrtok 26.12.2013 Sv. Štefan, mučeník  (sv.) 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Anna a Juraj Hodor 
 Bernardína Gamrátová (1.výr.) 
 Andrej, Helena a Ľuba Dzuro 

Sobota 28.12.2013 Vigília – Sv. Rodiny 18:00 Slov. Krivé  Anna Meždejová 

Nedeľa 29.12.2013 
Svätej Rodiny  

Ježiša, Márie a Jozefa 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján Jesenko 
ZBP Helena Kocajová, č. 22 (86.r.) 
ZBP Margita Pekalová (75.r.) 

Pondelok 30.12.2013 6-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Hrabovec n./L.  Anna Kataníková (1.výr.) 
Utorok 31.12.2013 Sv. Silvester I., pápež   (ľs.) 17:00 Zbudské Dlhé Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2013 
 

* ZD    Helena Bodnárová, Ján Lukáč, Andrej Kulan 
* SK    Margita Michalková, Helena Čopanová 
* HR    Štefan Cichý, Anna Kolesarová, Juraj Gamrát, Gabriela Kolesárová, Anna Dudová, Helena Cichá, Anna Gamrátová 

Jozef Kolesár, Helena Kucanová, Mária Revťáková 
* JA    sr. Paula, Jaroslav Gábrik, Anna Vataščinová 

INFORMAČNÝ BULLETIN 12/2013; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/77 97 150; MOBIL: 0907 611 786  

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudske.dlhe@fara.sk 



 
 

 
 

Advent 

V jednom čínskom príbehu sa hovorí: “Istý človek 
dobre pooral a osial svoje pole. O pár týždňov sa 
čudoval, že na poli je už silný zelený porast. Zo dňa na deň bol netrpezlivejší. Tak 
ho to sužovalo, že nemohol ani spať. Nakoniec dostal nápad. Bežal na pole a začal malé 
jemné rastlinky trošku vytrhávať. Bola to prirodzene únavná práca, ale nakoniec bol 
hotový. Cestou stretol svojho suseda a povedal mu, že svojmu obiliu pomohol v raste. Zo 
zvedavosti sa išli na to pole pozrieť. Všetko bolo zničené a zvädnuté. Ešte dlho potom sa 
mu ľudia na dedine posmievali, že nevedel čakať.“  

Čakanie je jedným veľkým umením a vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti. Kto ju 
nemá, ten azda čakať ani nevie. Skutočne mnohí ľudia čakať ani nevedia a to už preto, lebo 
nevedia ani na čo alebo na koho majú čakať. 

Advent, ktorý začíname prežívať je dobou očakávania príchodu Ježiša Krista na náš 
svet, k nám ľuďom. 

Každý z nás na niečo čaká. Chorý čaká na vyliečenie, chudobný na výhru, matka čaká 
na list od dieťaťa... Niektoré čakania sú radostné, iné úzkostlivé. Čakanie môže byť 
nečinné ale tiež aj aktívne.  

Naše adventné čakanie malo by byť radostné a aktívne.  
Keď Boh bol tak štedrý a preukázal nám svoju lásku, že nám 
posiela svojho Syna, preukážme aj my dobrodenia trpiacim a 
núdznym. Kristus k nám prichádza v hladných, chorých, 
trpiacich, opustených.  

Pokúsme sa v tomto čase pochopiť druhého, vžiť sa do 
jeho situácie. Základnou podmienkou vzťahu k blížnemu je 
správny vzťah k sebe samému. Predovšetkým musíme byť 
k sebe pravdiví a vidieť sa takí, akí naozaj sme. Vedieť si 
priznať svoje slabosti, chyby a nedostatky, s pokorou ich 

predložiť Bohu a s Jeho pomocou trpezlivo a vytrvalo na sebe pracovať. Obnovujme sami 
seba a nesnažme sa natoľko obnovovať druhých.  

Pokúsme sa advent prežiť ako čas skutočnej obnovy. Oživme svoje vzťahy k Bohu 
a k blížnemu. Lepšie sa v tomto čase zahľaďme na Pannu Máriu. Ona prežívala advent ako 
nikto pred ňou ani po nej. Využime tento čas milosti, aby sme s ozajstnou radosťou mohli 
sláviť narodenie nášho Pána.  

V advente sa tešíme na oslavu narodenia Krista a zároveň si uvedomujeme, že 
prišiel kvôli nášmu hriechu. Vhodnou odpoveďou by malo byť naše pokánie a obrátenie.  

Výraznou postavou adventu je postava Jána Krstiteľa, ktorý vydáva svedectvo 
o Ježišovi a nabádal ľudí k obráteniu a k pokániu. Využijme teda čas adventu aj k dobrej 
príprave na sviatosť zmierenia.     (duchovný Peter) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december 

  7.12. -   Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15 
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Srdečne pozývam veriacich z celej 
farnosti. 

  6.12.  -   prvý piatok; prvopiatková spoveď vypadá, nahrádza ju vianočná sv. spoveď. 

  8.12.  -   ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať! 

  9.12. - Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie je tohto roku 
presunutý z nedele na pondelok (9. 12.). 

 24.12. – Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich blízkych 
okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou. 

 31.12. –  Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože 
chválime“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 

––––––––––––––––––––– 
 Centrum pre duchovné povolania – ERA: Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje 

pomoci mladým chlapcom od 18 - 30 rokov, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre 
duchovné povolanie, no nie sú však rozhodnutí. Preto vzniklo Centrum pre duchovné 
povolania mladých  v Taliansku a taktiež  jeho kancelária vo farnosti sv. Mikulaša 
v Prešove (so schválením J. E. Mons. Bernada Bobera, arcibiskupa - metropolitu), pre 
chlapcov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, stráviť v modlitbe, 
meditácii a komunikácii s kňazmi na polročný duchovný a formačný pobyt v Assisi alebo 
v Desenzane del Garda. Ak niekto cíti žiť zasvätený život v tejto komunite, môže poslať 
svoj životopis na adresu : Centrum pre duchovné povolanie, RKFÚ sv. Mikuláša, Hlavná 
81,    080 01 Prešov. (tel.: 0911 487 341, e-mail: konkatedralapo@gmail.com).   

 Adventné zamyslenia: Konferencia biskupov Slovenska pozýva do prvého ročníka 
projektu adventných myšlienok do e-mailu. Ide o projekt určený pre všetkých ľudí 
dobrej vôle. Od Prvej adventnej nedele 1. decembra až do 1. januára 2014 budú môcť 
záujemcovia každý deň získať na e-mail zamyslenie jedného z biskupov na adventnú 
alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na príchod 
Krista. Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na internetovej stránke advent.kbs.sk. Tí, 
čo nemajú možnosť dostávať zamyslenia na e-mail, ich môžu od 1. decembra (každý deň 
ráno) nájsť aktualizované na stránke projektu. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu 
projekt podporiť svojou modlitbou.  

 WEB stránka farnosti a nová e-mailová adresa: už v týchto dňoch sme spustili našu 
farskú internetovú stránku zbudskedlhe.fara.sk  Stránka je zatiaľ v začiatočnej fáze 
a postupne budú pridávané mnohé informácie. Týmto sa chcem srdečne poďakovať 
administrátorovi stránky Pavlovi Paulišinovi z Hrabovca n./L. Zároveň sme aktivovali aj 
novú e-mailovú adresu: zbudske.dlhe@fara.sk  

 Úmysly sv. omší v HR a JA: od nedele (1. 12. 2013) budem prijímať v Hrabovci n./L. 
a v Jabloni úmysly sv. omší, ktoré budú slúžené v prvom polroku 2014. 

 Roráty: Prvou adventnou nedeľou začíname prežívať tohtoročný advent. V tomto 
období budeme sláviť rorátne sv. omše o 6.00 hod.  

 Zimné kántrové dni: V dňoch 11.12.; 13.12. a 14.12.2013 sú zimné kántrové dni. Záväzný 
je jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, 
duchovná obnova rodín a modlitba o pokoj vo svete. 

http://advent.kbs.sk/
mailto:zbudske.dlhe@fara.sk


 Spoveď chorých: Spoveď chorých pred vianočnými sviatkami bude 20.12.2013 t.j. piatok 
od 8.00 hod. Prosím, aby ste ich nahlásili v sakristii do 15.12.2013. 

 „Hľadáme prístrešie...“ od 15.12. do 23.12.2013 sa budeme v našich kostoloch modliť 
deviatnik: „Hľadáme prístrešie pre Sv. Rodinu“ vždy o 18.00 hod.     
Na 3. a 4. adventnú nedeľu (t.j. 15. 12. a 22. 12.) bude deviatnik 
v rámci popoludňajšej pobožnosti. 

 Jasličková pobožnosť: 25.12.2013    o   14.00 – Hrabovec n./L. 
26.12.2013    o   14.00 – Jabloň  
Program pripravujú deti a mládež jednotlivých obcí. 

****************************** 
VIANOČNÁ SVIATOSŤ ZMIERENIA 

Od 14. 12. do 22. 12. 2013 spovedám s viacerými kňazmi v našom humenskom dekanáte. 
V našej farnosti predvianočná sv. zmierenia bude takto: 

Sobota 
(3-5 kňazi) 

14. 12. 2013 
Slov. Krivé  
Zbudské Dlhé  
Jabloň 

 9.00 – 10.00 
10.30 – 11.30 
14.30 – 15.30 

Nedeľa 
(5 kňazi) 

15. 12. 2013 Hrabovec n./L.  14.00 – 15.00 

 
Návšteva biskupa, sv. Mikuláša 

V dňoch 7. a 8.12. (7.12. - Hrabovec n./L.; 8.12. - Slovenské Krivé, Jabloň a Zbudské Dlhé) 
zavíta do našej farnosti sv. Mikuláš. Pri sv. omšiach rozdá dobrým deťom darčeky.  

(sponzormi sú obecné úrady) 
 
Detské okienko: omaľovánka sv. Mikuláš 

 

Milostiplný a požehnaný 

čas Adventu a Vianoc,  

radosť a pokoj v kruhu najbližších  

Vám všetkým  

z úprimného srdca želá  

duchovný otec Peter  

 

 


