
 
 

 
 

Marec – mesiac kníh a začiatok pôstu 
Máme pred sebou nový mesiac – mesiac marec. Na 
príchod tohto mesiaca sa azda najviac tešia deti – 
školáci. Začínajú im totiž dlhoočakávané prázdniny. Neberme im tú radosť, nech si 
oddýchnu, no predovšetkým nech zmysluplne prežijú daný čas. Mnohokrát som sa najmä 
miništrantov, ale aj ostatných školákov pred blížiacimi sa prázdninami (letnými, 
vianočnými...) pýtal, ako využijú čas, čo budú robiť. Viacerí nevedeli. Ponúkol som im, 
nech si prečítajú nejakú knihu. Nechceli, len sa usmiali, že čo to majú robiť. Nevedeli, čo 
budú robiť, ale čítať knihu?, ta kde, to nie, to nechcú. 
Máme pred sebou nielen prvý marcový týždeň (týždeň bohatý na duchovný program – 
fašiangová adorácia, popolcová streda, prvý piatok), ale celý mesiac marec, ktorý už od 
školských čias je nám v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Ktorá kniha je tá „naj“? 
Povieme si, že je to Biblia, dlhodobo najčítanejšia kniha na svete. Áno, aj pre mňa je naj, ale 
okrem Biblie je ešte jedna „naj“ a to od spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho s názvom 
„Malý princ“. Kniha, ktorú som čítal viackrát a vždy, keď si ju prečítam, odhalí mi nové 
myšlienky. Tí, ktorí ste čítali Exupéryho „Malého princa“, možno si spomeniete, ako Malý 
princ v knihe prosí, aby mu autor knihy nakreslil ovečku. Ako to skončilo? Môžete si 
prečítať v spomínanej knihe. V inej knihe som zasa čítal, ako istý muž prišiel k umelcovi – 

maliarovi a prosil ho, aby mu nakreslil hriešnika. 
Obrázku sa však nedočkal. Ale to, čo mu umelec 
povedal bolo viac. Povedal mu: „Autoportréty 
nerobím.“ A takto vyznal a nezaprel pravdu 
o sebe, ale aj o nás. Pravdu o tom, že keď sa 
pýtame na hriešnika, tak to sa pýtame na seba, 
že keď sa povie hriech, tak je to o nás.  
Mesiac marec je mesiacom kníh, ale pre nás 

veriacich je zároveň v tomto roku mesiacom, kedy začíname prežívať pôstne obdobie. 
Zájdem opäť k A. de Saint-Exupérymu, ktorý raz napísal tieto slová: „Iste príde doba, kedy 
navštívim lekára, ktorý mi odoberie vzorku krvi, vloží ho do múdreho stroja, a z neho 
vypadne na jednej jeho strane moja diagnóza a na druhej recept na účinný liek. Ja aj napriek 
tomu budem ďalej chodiť k takémuto doktorovi, ktorý si so mnou sadne ako priateľ a človek 
a pohovorí si so mnou nie len o chorobe, ale aj o živote, a k receptu podá i kus ľudského 
slova, povzbudenie a úsmev.“ Čo nám chce Saint-Exupéry týmito slovami povedať? Azda to, 
že vedomie hriechu nás má priviesť k tomu, aby sme pochopili, že potrebujeme Ježiša, 
ktorý ako Lekár si sadne k našej hriešnej duši, porozpráva sa s nami nielen o hriechoch, 
ale aj o živote a k receptu na nápravu podá aj kus láskavého srdca a povzbudenia.  
Pôst je dôležitým časom k tomu, aby sme si uvedomili predovšetkým svoju hriešnosť, ale 
zároveň, aby sme si uvedomili, že potrebujeme aj Ježiša. Preto už teraz Vám všetkým 
prajem pokojný a požehnaný pôst.  (duchovný Peter) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac marec 

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

     2.3. -   Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

     5.3. - Popolcová streda – je to deň prísneho pôstu. Môžeme sa 3x najesť z toho raz dosýta 
a bez mäsitého pokrmu. Porušenie mäsitého pokrmu sa v tento deň nedá nahradiť 
iným skutkom kajúcnosti. Pri sv. omšiach udelím sväteninu – značenie popolom. 

     7.3. - prvý piatok - pred sv. omšou sa pomodlíme krížovú cestu, po sv. omši bude 
prvopiatková pobožnosť s Litániami k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Dopoludnia ako 
zvyčajne budem spovedať chorých, nahláste ich v sakristii kostola. 

   9.3. – Na 1. pôstnu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

   11.3. – Kňazské rekolekcie nášho dekanátu v Ohradzanoch. Sv. omša o 9.00 hod. 
-------------------------   

 Pobožnosť krížovej cesty: Každý piatok o 18.00 hod. a každú nedeľu o 14.00 hod.   
Ak je v daný deň sv. omša (piatok), pobožnosť bude 1/2 hodinu pred sv. omšou. 
Poprosím mnohé skupiny (mládež, deti, miništranti, ruž. spoločenstvo, rodiny, 
kurátori, ženy, muži...), aby sa zapojili do predmodlievania krížových ciest. 

 Krížová cesta v Zbudskom Dlhom: počnúc tohtoročným pôstnym obdobím má krížovú 
cestu už aj farská obec. Veľká vďaka patrí p. Petrovi Kopejovi, ktorý s časti                 
z kostolných prostriedkov, ale aj zo svojich vlastných vyrobil a osadil kríže na 
vonkajšom priestranstve vo farskej záhrade. Novú krížovú cestu požehnám na        
1. pôstnu nedeľu pred pobožnosťou.   

 Sobášna náuka: v sobotu 8. 3. bude o 10.00 hod. na farskom úrade sobášna náuka. 
Poprosím snúbencov, aby mi potvrdili svoju účasť. 

 Jarné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, t.j. 12.3.; 14.3. a 15.3.2014 sú jarné kántrové 
dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá láska 
k blížnym.  

 Úplné odpustky: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za obvyklých 
podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného 
zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa koná pobožnosť 
verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku 
nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním 
a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.  

                     Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom 
Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za 
obvyklých podmienok úplné odpustky. (Euchiridion indulgentiarum) 

 Úplné odpustky v roku Sedembolestnej Panny Márie: Apoštolská Penitenciária na základe 
zvláštneho poverenia Svätého Otca Františka udeľuje Jubilejnému roku dar úplných 
odpustkov. Vyžaduje sa splnenie zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, sväté 
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca). Úplné odpustky môžeme získať raz denne 
a môžeme ich tiež na spôsob príhovoru privlastniť dušiam, ktoré sa ešte zdržiavajú v očistci 
a to: pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne Bolestnej Matky; vo sviatky Panny 
Márie pri pútnickej návšteve ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok;            



dňa 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, v ktoromkoľvek 
chráme alebo na posvätnom mieste. 
Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober dekrétom určil, v ktorých kostoloch našej arcidiecézy 
a kedy môžeme získať úplné odpustky. Sú to:  

Kostoly 
Košice - katedrála a kalvária 

Prešov - konkatedrála a kalvária 

Bardejov - bazilika a kalvária 

Vranov n./T. - bazilika 

Humenné - kalvária 

Diecézna svätyňa: Gaboltov, Obišovce, 

                               Stropkov, Veľký Šariš 

Pútnické miesto: Malá Vieska a Svätá Mária 

 

 

 

 

 

Dni 
Lurdská Panna Mária – 11.2.2014 

Fatimská Panna Mária – 13.5.2014 

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – 28.6.2014 

Návšteva Panny Márie – 2.7.2014 

Karmelská Panna Mária – 16.7.2014 

Nanebovzatie Panny Márie – 15.8.2014 

Panna Mária Kráľovná – 22.8.2014 

Narodenie Panny Márie - 8.9.2014 

Mena Panny Márie – 12.9.2014 

Ružencová Panna Mária – 7.10.2014 

Obetovanie Panny Márie – 21.11.2014 

Nepoškvrnené poč. Panny Márie – 8.12.2014 

 
 Vzácni jubilanti: 1. marca 2014 o 10:00 v katedrále sv. Alžbety sv. omšou sa poďakujú 

Pánu Bohu otec arcibiskup Alojz Tkáč za 80 rokov života a otec kardinál Jozef Tomko za    
90 rokov života a 65 rokov kňazstva. Otec kardinál bude hneď v nedeľu 2. marca o 10.30 
sláviť Eucharistiu v rodisku v Udavskom. Sprevádzajme jubilantov svojimi modlitbami a 
žičeniami Božích milostí, požehnania a trvalého príhovoru Sedembolestnej Panny Márie.   

 Výročie biskupskej vysviacky: Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup (17.3.1990),        
Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup (20.3.2004). Zahŕňajme ich do svojich modlitieb. 

 Zmena času !!! - V noci zo soboty na nedeľu (29.3 na 30.3.) sa posúva čas z 2. na 3. hod. 

 FAŠIANGOVÁ ADORÁCIA:  Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone takto: 

Pondelok 3.3. 
Jabloň 

Slov. Krivé 

15:00 – 17:45 

15:15 – 16:45 

  

Utorok 

 

4.3. 

Hrabovec n./L. 

Zbudské Dlhé 

15:00 – 17:45 

15:15 – 16:45 

 Fašiangová adorácia nahrádza prvonedeľnú adoráciu 

 SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC – MAREC (prvopiatková) 

Sobota 
(2 kňazi) 

1.3.2014 
Jabloň  
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

13:00 – 14:30* 
14:30 – 15:30* 
15:30 – 17:00 

Pondelok 3.3.2014 Slov. Krivé 15:30 – 16:30 
* možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu bude pri večernej sv. omši fatimskej soboty v Hrabovci n./L. 

 PROGRAM PRÍPRAVY PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: 

16.3.2014 Nedeľa 15:00 Stretnutie s rodičmi 
29.3.2014 Sobota 15:00 Farská katechéza pre deti 

26.4.2014 Sobota 15:00 Opakovanie katechéz a príprava na sv. zmierenia 
3.5.2014 Sobota 15:00 Nácvik v kostole 

10.5.2014 Sobota 
9:00 
10:00 (cca) 

Prijatie sviatosti zmierenia 
Generálka nácviku 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Sobota 1.3.2014 Vigília 8. nedele cez rok 
17:15 
18:00 
19:00 

Hrabovec n./L. 
 
Slov. Krivé 

Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 
 Anna Meždejová 

Nedeľa  2.3.2014 
8. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol)  

8:00 
9:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP a poďakovanie matky za prežité roky 
ZBP Gabriel Jacko (50.r.) 

Pondelok 3.3.2014 
Féria 

(fašiangová adorácia) 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Helena Čopanová 
 sr. Paula (1.výr.) 

Utorok 4.3.2014 
Féria 

(fašiangová adorácia) 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Pavol Danko 
 Anna a Michal Čopan 

Streda 5.3.2014 
Popolcová streda 

(deň prísneho pôstu) 

16:00 
17:15 
18:30 
18:30 

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

 Štefan, Anna a Milan 
 Jaroslav Gábrik (1.výr.) 
Za  členov ružencového bratstva 
 Anna Kataníková                 /M. Gurský/ 

Piatok  7.3.2014 

 
Féria 

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

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

Bohosl. slova 
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova 
 Ján Lauda, kňaz 

Sobota 8.3.2014 Vigília 1. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé Na úmysel matky 

Nedeľa  9.3.2014 
1. pôstna nedeľa 

(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Jozef Orlej 
 Ján, Helena, Ján a Michal 
ZBP Štefan (65.r.) a Pavol (30.r.) 

Pondelok 10.3.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Utorok 11.3.2014 Féria 7:00 Jabloň  Štefan, Anna a Stanislav 
Streda 12.3.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Helena Pekalová (10.výr.) 
Štvrtok 13.3.2014 Féria 18:00 Zbudské Dlhé ZBP Eva 

Piatok  14.3.2014 
Féria 17:00 

18:00 
Slov. Krivé 
Jabloň 

 Štefan Michalko  
ZBP Mário a Erik 

Sobota 15.3.2014 Vigília 2. pôstnej nedele 18:00 Hrabovec n./L.  Anna a Štefan Pipák 

Nedeľa  16.3.2014 2. pôstna nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP bohuznámej rodiny 
ZBP Vladimír s rodinou (30.r.) 
Za farnosť                                                  /krst/ 

Utorok 18.3.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Anna Kolesárová (1.výr.) 

Streda 19.3.2014 
Sv. Jozef, ženích Panny Márie 

(neprikázaný sviatok) 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Andrej Kulan (1.výr.) 
 Jozef a Mária Židzik 

Štvrtok 20.3.2014 Féria 18:00 Jabloň  Ján a Anna Bukovčík 

Piatok 21.3.2014 Féria 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Jozef Džugan 
ZBP Mária Pastiriková (85.r.) 

Sobota 22.3.2014 Vigília 3. pôstnej nedele 
17:00 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

ZBP Mária (50.r.) 
ZBP rodičov, detí a vnúčat 

Nedeľa 23.3.2014 3. pôstna nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 

ZBP rodiny Hrinovej, č. 87 
 Regina a Ján Meždej 
ZBP Jozef Pekala (50.r.) 

Pondelok 24.3.2014 Vigília Zvestovania Pána 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Juraj Čopan 
ZBP pre syna, dcéru a vnúčatá 

Utorok 25.3.2014 Zvestovanie Pána 
 (neprikázaný sviatok) 

17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Michal, Ján a Michal  
 Stanislav Fejka a Mária Cichá 

Streda 26.3.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L. Na úmysel rodiny Mochnáčovej 
Štvrtok 27.3.2014 Féria 18:00 Jabloň  Ján a Anna Židzik 
Piatok 28.3.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Juraj Gamrát (1.výr.) 
Sobota 29.3.2014 Vigília 4. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé Na úmysel Marty 

Nedeľa 30.3.2014 
4. pôstna nedeľa 

(zmena času: 2:00 => 3:00) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Ján Milaniak 
 Anna Vataščinová 
ZBP Terézia Paulišinová (60.r.) 

 

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