
 
 

 
 

Choroba, utrpenie 
(Pri príležitosti svetového dňa chorých – 11. februára) 

Ježiš nemá moc iba uzdravovať, ale aj odpúšťať 
hriechy: prišiel uzdraviť celého človeka, jeho dušu i telo. On je ten lekár, 
ktorého potrebujú nemocní. Jeho súcit s trpiacimi ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožní: 
"Bol som chorý a navštívili ste ma" (Mt 25,36).  (KKC 1503) 
 

Prešlo len niečo vyše mesiaca v novom roku, do ktorého sme si priali zdravie a pokoj a 
už sme stihli prežiť, či prežívame choroby, ktoré prichádzajú každoročne (angína, 

chrípka...) alebo prežívame tie choroby, ktoré nás trápia už 
dlhší čas a trápiť nás budú aj naďalej. Zažili sme presný 
opak našich prianí. Mnohí zažívajú každodenne chorobu, 
možno práve ťažkú, dokonca nevyliečiteľnú. Choroba je 
nielen pojem, ale aj skutočnosť, ktorá sa dotýka každého 
jedného z nás.  
Prichádza 22. svetový deň chorých, na Lurdskú Pannu 
Máriu – 11. februára. Tento deň bol vyhlásený pápežom 
Jánom Pavlom II. v roku 1992.  
Práve v tento deň a tejto témy sa každoročne dotýka aj    

sv. otec vo svojom posolstve, ktorý adresuje celému ľudstvu. V posolstve z roku 2007, 
sv. otec Benedikt XVI. poukazuje na ľudí, ktorí sú nevyliečiteľne chorí. „Cirkev sa opäť 
zahľadí na trpiacich, pričom  svoju pozornosť upriami na nevyliečiteľne chorých...“ 
Práve v tento deň, ale aj v iné dni Cirkev chce poukázať na Krista, ktorý ľudí uzdravoval 
nielen na tele, ale aj na duši. Na Krista, ktorý sa nad človekom skláňa, ktorý sa ho ujíma, 
ktorý sa človeka dotýka. Dotýka sa jeho očí, aby videl; dotýka sa jeho uši, aby počul, aby 
počul jeho láskavé slovo. Aby nielen počul, ale aj videl jeho lásku, jeho pomoc. Cirkev 
preto nielen poukazuje, ale aj vyzýva k nasledovaniu príkladu Krista v otázke prístupu     
k chorým. Vyzýva, aby sa človek pre chorého stal taktiež ten, kto bude pri ňom stáť, kto 
ho bude láskou a pomocou zahŕňať.  
Samotná Cirkev má po celom svete mnoho charitatívnych organizácii zameraných na 
pomoc chorým a biednym. Práve Cirkev má po celom svete mnoho zdravotníckych 
zariadení, ktoré sa starajú aj o nevyliečiteľne chorých. Mnoho reholí majú svoje 
zameranie práve na túto skupinu ľudí. Mnoho rehoľníkov a rehoľných sestričiek robí 
prácu, ktorú iní by nerobili. Nielen rehole, ale aj mnoho inštitúcii plnia úlohu pomoci 
chorým, či už sú pod záštitou Cirkvi alebo štátu. (pokračovanie na s. 2) 
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Benedikt XVI. sa v posolstve z roku 2007 obracia nielen na tých, ktorí sa o chorých 
starajú, aby im dali primeranú starostlivosť, ale obracia sa predovšetkým aj na 
nevyliečiteľne chorých. „Teraz sa obraciam na Vás drahí bratia a sestry, ktorí trpíte 
nevyliečiteľnými chorobami a nachádzate sa v terminálnej fáze svojho ochorenia. 
Povzbudzujem Vás, aby ste rozjímali nad utrpením ukrižovaného Krista, a aby ste sa v 
jednote s ním s absolútnou dôverou obrátili k Otcovi...“  
Poukazuje im na to, že vo svojej chorobe, utrpení a trápení nie sú sami. Je s nimi Kristus, 
ktorý taktiež trpel. Človek, ktorý bude rozjímať a premýšľať o Kristovom utrpení, ľahšie 
bude znášať svoje utrpenie.  
Zaujímavé je to, že chorobu nikto nechce mať, ale skoro každý ju má. 
Zaujímavé je to, že ak človek zdravie má, tak si ho neváži. Začne si ho vážiť až vtedy, keď 
ho už nemá. 
Vyslovujem obdiv všetkým tým, ktorí hrdinsky znášajú svoju chorobu. Vyslovujem obdiv 
a vďaku aj všetkým tým, ktorí sa o chorých ľudí s láskou starajú.        (P. Juhás) 
 

 

Sviatosť pomazania chorých 
„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú 
ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa 
dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 5,14-15). 

Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť 
kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej 
choroby alebo staroby. Preto táto sviatosť nie je iba pre tých, 
čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Kresťan môže prijať 
sväté pomazanie zakaždým, keď upadne do ťažkej choroby, a 
takisto aj vtedy, keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší.  
Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova 
upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej 
choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším. Ak sa zdravotný stav nezhoršil, sviatosť 
pomazania chorých by nemala byť znovu udelená skôr ako o 6 mesiacov.  
Prijať túto sviatosť môže veriaci nielen z dôvodu choroby, ale aj z dôvodu staroby, teda 
človek, ktorý upadá na sile a má viac ako 75 rokov. 
Sviatosť pomazania chorých môžu vysluhovať iba biskupi a kňazi. Na jej udelenie 
používajú olej posvätený biskupom alebo v prípade potreby, kňazom, ktorý sviatosť 
vysluhuje. Slávenie tejto sviatosti v podstate spočíva v pomazaní chorého olejom na čele 
a na rukách (v rímskom obrade) alebo na iných častiach tela (vo východných obradoch). 
Toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba vysluhujúceho kňaza, ktorou vyprosuje 
osobitnú milosť tejto sviatosti. 
Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky: 
- spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi; 
- posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby; 
- odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia; 



- navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse; 
- prípravu na prechod do večného života. (KKC 1499-1532) 
Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom 
hriechu. Pred pomazaním chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia (nemusí to byť 
v deň prijatia sv. pomazania chorých) a  po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť    
k sv. prijímaniu. 
 

OZNAMY 
   Program aktivít a liturgických slávení na mesiac február 

     1.2. -   Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:15 hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod.  

     2.2. –  sviatok Obetovania Pána (Hromnice) – pri sv. omšiach budú požehnané 
hromničné sviece. Môžete si ich priniesť na sv. omšu. (V Hrabovci n./L. na 
vigílijnú sv. omšu – 1.2.) 

   2.2. –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať! 

   6.2. –  Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po         

sv. omši v Slov. Krivom budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

   7.2. –  Prvý piatok v mesiaci. V tento deň budem vysluhovať sviatosť zmierenia 

chorým v ich príbytku, spojenú s udeľovaním sviatosti pomazania chorých.  

Začnem od 9.00 hod. v Hrabovci n./L.  Mená chorých nahláste v sakristii. 

 11.2. - Kňazské rekolekcie nášho dekanátu v Humennom - Pod Sokolejom.  

--------------------------- 

 Pomazanie chorých v kostoloch: Od 10.2. do 12.2. budem udeľovať sviatosť 

pomazania chorých pri sv. omšiach. Kto môže túto sviatosť prijať je 

uvedené na str. 3. Program udeľovania sv. chorých je uvedený pod 

programom sv. omší na str. 4 

 Sviatosť zmierenia na mesiac február je uvedený taktiež na str. 4.  

 Rok Sedembolestnej Panny Márie – všetky informácie (získanie úplných 

odpustkov...) si môžete pozrieť na web stránke www.ave.kbs.sk           

Naša košická arcidiecéza organizuje púť k Roku Sedembolestnej Panny 

Márie pod vedením J. E. Mons. Bernarda Bobera v dňoch 22. 5. – 23. 5. 

2014 v cene 75€. Trasa je: Levoča – Marianka – Šaštín. Kto má záujem, 

môže sa informovať v sakristii kostola. (naša arcidiecéza organizuje 

v tomto roku aj púť do Svätej zeme od 6. 10. do 13. 10. 2014 v cene 675€. 

Info taktiež v sakristii kostola). 

 Púť do Ríma – kto má záujem od 8. – 13. 3. 2014 cestovať do Ríma a zúčastniť sa 

osláv životného jubilea J. Ex. Jozefa kardinála Tomka, môže si informácie 

pozrieť na www.viver.sk, kde sú aj kontakty k prihláseniu. Na tejto stránke 

sa môžete prihlásiť aj na púť do Medžugoria.  



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Február 2014 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Sobota 1.2.2014 Vigília 4. nedele cez rok 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa  2.2.2014 
4. nedeľa cez rok 
Obetovanie Pána 
 (ofera na kostol)  

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Milan Židzik 
ZBP Ján s rodinou (40.r.) 
ZBP Helena Micanková (80.r.) 

Pondelok 3.2.2014 Sv. Blažej, bisk., muč.  (ľs) 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Blažej Juhás (60.r.) 

Utorok 4.2.2014 Féria 19:00 Jabloň 
 Ján Lukáč st. a ml.                   /P. Juhás/ 
 Ján a Helena Oros               /M. Gurský/ 

Streda 5.2.2014 Sv. Agáta, panna a muč. (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef Micanko 
Štvrtok 6.2.2014 Sv. Pavol Miki a spol., muč.  (sp.) 18:00 Slov. Krivé  Anna Meždejová 

Piatok  7.2.2014 

 
Prvý piatok 

16:30 
17:00 
18:00 
19:00 

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

Bohosl. slova 
 Anna a Jozef Katana 
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova 

Nedeľa  9.2.2014 5. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

Za farnosť 
ZBP František s rodinou  
ZBP manželov Kolesárových (50.r.manž.) 
 Štefan Andrejov (5.výr.)   /J. Andrejov/ 

Pondelok 10.2.2014 Sv. Školastika, panna (sp.) 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Štefan a Mária Čopan 
* za  z Jablone 

Utorok 11.2.2014 Panna Mára Lurdská (ľs.) 18:00 Hrabovec n./L.  Štefan Cichý (1.výr.) 
Streda 12.2.2014 Féria 18:00 Zbudské Dlhé Za pomoc v chorobe pre Jozefa 
Štvrtok 13.2.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé  Zuzana a Michal Meždej 
Piatok  14.2.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Martin Ferčák 
Sobota 15.2.2014 Vigília 6. nedele cez rok 18:00 Jabloň  Ján Valichnáč 

Nedeľa  16.2.2014 6. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP rodiny Bachurovej 
ZBP rodiny Slivkovej 
ZBP Ladislav Pekala (60.r.) 

Pondelok 17.2.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Michal Ferčák (60.r.) 
Utorok 18.2.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Mikuláš (40.r.) 
Streda 19.2.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé  Helena Čopanová 
Štvrtok 20.2.2014 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Štefan 
Piatok 21.2.2014 Féria 18:00 Jabloň  Helena, Juraj a Michal Dzurov 

Sobota 22.2.2014 
Katedra sv. Petra, apoštola 

Vigília 7. nedele cez rok 
8:00 

18:00 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

Za farnosť 
ZBP Roland s rodinou 

Nedeľa 23.2.2014 7. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Anna a Michal Čopan 
ZBP Vladimír a Mária 
ZBP rodiny Šmilňákovej 

Štvrtok 27.2.2014 Féria 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján Milaniak 
* za  z Hrabovca n./L. 

Piatok 28.2.2014 Féria 
17:00 
18:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Štefan a Michal, Mária a Michal 
Za duše v očistci 

 

* HR    Anna Kolesarová, Juraj Gamrát, Gabriela Kolesárová, Anna Dudová, Helena Cichá, Anna Gamrátová Jozef Kolesár, 
Helena Kucanová, Mária Revťáková, Štefan Kulan 

* JA    sr. Paula, Jaroslav Gábrik, Anna Vataščinová 
 

Sv. zmierenia 
/prvopiatkova/ 

Utorok 
/2 kňazi/ 

4.2.2014 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

  15:30 – 17:00* 
17:15 – 18:45 

Streda 5.2.2014 Zbudské Dlhé 16:30 – 18:00 
Štvrtok 6.2.2014 Slov. Krivé 16:30 – 18:00 

* na konci sv. zmierenia v Hrabovci n./L. bude bohosl. slova + sv. prijímanie 

Sv. pomazania  
chorých 

Pondelok 10.2.2014 Slov. Krivé a Jabloň pri sv. omši 
Utorok 11.2.2014 Hrabovec n. L. pri sv. omši 
Streda 12.2.2014 Zbudské Dlhé pri sv. omši 

INFORMAČNÝ BULLETIN 2/2014; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 611 786  

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudske.dlhe@fara.sk  
Dobrovoľný príspevok (príspevok na tlač): 0,20€ 

 


