
 
 

 
 

Veľký týždeň 

V našom živote sú dni, ktoré prežívame úplne bežným 
spôsobom – pracovne, študijne atď., tie sa od seba 
nelíšia. Mnohé z nich sú pre nás veľmi významné, najmä dni narodenín a menín. 
Pre nás kresťanov sú dni, ktoré zvlášť slávime: nedeľa – deň Pánov, prikázané sviatky atď. 
No na vrchol významnosti by som dal dni, ktoré máme pred sebou, dni Veľkonočného 
týždňa. Najposvätnejším obdobím celého liturgického roka je Veľkonočné trojdnie.  

Kvetná nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána – začína sa ňou Veľký týždeň. Pripomíname si 
Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. V tejto nedeli sa spája predzvesť kráľovského 
triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Zelený štvrtok - týmto dňom sa končí pôstne 

obdobie a začína sa Veľkonočné trojdnie. Pripomíname si viacero 
udalostí v posledných hodinách Ježišovho života: Judášovu zradu;  
prejav Ježišovej pokory a služby – umývanie nôh učeníkom; ustanovenie 
Sviatosti Oltárnej – Ježiš obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod 
spôsobmi chleba a vína; ustanovenie sviatosti kňazstva – keď povedal 
učeníkom „Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk 22, 19b)  

Na Zelený štvrtok biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva 

slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz. Táto sv. omša sa 
nazýva „Missa chrismatis.“ Pri týchto omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: 
krizmu, olej katechumenov a olej chorých. V liturgii sa olej používa pri krste, 
birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov. 

Veľký piatok – obradmi Veľkého piatku si pripomíname utrpenie, 
ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. Opustený Mesiáš v rúchu zločinca, bičovaný 
a tŕním korunovaný, odsúdený na smrť, nesie kríž úzkymi uličkami 
Jeruzalema, obklopený davom, ktorý ho posiela na smrť. 

Biela sobota – oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou, teda 
obradom svetla, krstu, slávením Eucharistie a obradom vzkriesenia. Liturgia bielej soboty 
nám ukazuje, že prehra bola a je len zdanlivá. Ježišov hrob nie je koniec, ale začiatok. 
Svojou smrťou premohol smrť a prináša život v celej svojej kráse. Bielou sobotou sa končí 
Veľkonočné trojdnie a začína sa Veľkonočné obdobie. Trvá 50 dní, teda až do sviatku 
Zoslania Ducha Svätého (Turíce).  

Veľkonočná nedeľa - v tento deň si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša 
Krista. Zmŕtvych-vstanie – najväčší Kristov zázrak a základná pravda 
kresťanskej viery, ako hovorí sv. apoštol Pavol v Liste Korinťanom: „Ale 
ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj 
vaša viera.“ (1Kor 15,14). Je to víťazné zavŕšenie Kristovho 
vykupiteľského diela.  

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Premena človeka 
Rozkvitli snežienky vo veži kvetu,    od Veľkej noci Pánovej, 
horúci slnka lúč zažal Pán,     písať začni novú dobu. 
na posla jari celému svetu.     Choď aj ty ku hrobu, 
Povolal vtáčie chorály,       odvaľ kameň poroby, 
aby im určil nôtu,      odčiň hriechy Kaina, 
polámal zvädnuté ľady,     osláveným telom Kristovým 
snehovú perinu ukryl v mraky.    uzdravíš duše chorobu. 
Boží krajčír ušil stromu     Vráť sa na zem prastarú, 
nové zelené šaty.       nezadrž hlavu v oblakoch, 
Taká je pravda odveká,      vykúpaj telo v popole kajúcnosti, 
jak zimný šat zhodila matka príroda,   odpusť bratom neprávosť, 
tak Boh čaká premenu človeka.    okúsiš dobrotu i lásku Boha večného, 
Otvor svojej duše prieduchy,     Pána na výsosti. 
vyvetraj všetku zlobu,      (Ján Benej, Hrabovec nad Laborcom) 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac apríl 

 4.4. – prvý piatok - pred sv. omšou sa pomodlíme krížovú cestu, po sv. omši bude 
prvopiatkova pobožnosť s Litániami k Najsv. Srdcu Ježišovu. 

 5.4. – Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:45 hod. 
a slávením sv. omše o 18:30 hod. Srdečne pozývame. 

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

 13.4. – Kvetná nedeľa – pred sv. omšou sa zhromaždite pred vstupom do kostola, kde budú 
požehnané ratolesti a nasledovať bude vstup do kostola. Ratolesti si môžete priniesť 
k požehnaniu. V tento deň je 29. medzinárodný deň mládeže. 

 17.4. – Zelený štvrtok – začína sa veľkonočné trojdnie. Večernou omšou si pripomíname 
Pamiatku Pánovej večere.  
O 9.30 hod. bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach „Missa Chrismatis“ – omša svätenia 
olejov, pri ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby. 

 18.4. – Veľký piatok  – pripomíname si umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Je to deň 
prísneho pôstu. 

   Krížová cesta bude vo farskej záhrade o 10.00 hod, na Hrabovecký a Jablonský vrch 
o 11.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia budeme mať krížovú cestu v kostole. 

 19.4. – Biela sobota  –  veľkonočnou vigíliou si pripomíname svätú noc, v ktorej Pán vstal 
z mŕtvych. Na obrady vigílie si prineste sviece  (obnova krstných sľubov) 

 27.4. – Nedeľa Božieho milosrdenstva – popoludňajšia pobožnosť sa posúva na 15.00 hod, 
kedy sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

-------------------------------- 
 Sviatosť zmierenia na Veľkú noc 2014: 

NEDEĽA 
4 kňazi 

6.4.2014 
Slovenské Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

14:00 – 14:30 
15:00 – 16:00 
16:30 – 17:30 

UTOROK 
6 kňazi 

8.4.2014 Hrabovec n./L. 16:30 – 18:00 



 Poklona pri Božom hrobe na Veľký piatok a Bielu sobotu:  

 Veľký piatok Biela sobota 
Zbudské Dlhé po obradoch – 21:00   9:00 – do večernej liturgie 

Hrabovec n./L. po obradoch – 21:15   9:15 – do večernej liturgie 

Jabloň po obradoch – 21:30   9:30 – do večernej liturgie 
Slovenské Krivé ---   9:45 – 16:20 

 Zapíšte sa prosím na určený papier. 
 

 Svätenie veľkonočných jedál: 
                               Zbudské Dlhé:  15.00   Jabloň: 16.00  
                               Hrabovec n./L.:  15.30   Slov. Krivé: 16.30  
 

 Sviatosť zmierenia na mesiac máj - prvopiatková: 

Pondelok 28.4.2014 Slovenské Krivé 17:30 – 18:30 
Utorok 
2 kňazi 

29.4.2014 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

   16:00 – 17:30* 
17:30 – 19:00 

Streda 30.4.2014 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 
* na konci sv. zmierenia v Hrabovci n./L. bude bohosl. slova + sv. prijímanie 

 
 Pobožnosť krížovej cesty: Každý piatok o 18.00 hod. + každú nedeľu o 14.00 hod.   

Ak je v ten deň sv. omša (piatok), pobožnosť bude pol hodiny 
pred sv. omšou. (na Veľký piatok pozri na str. 2) 

 Spovedanie chorých: chorých budem spovedať 11.4. (piatok) od 9:00 hod. (Hrabovec n./L. 
– Slov. Krivé). Chorých nahláste v sakristii kostolov do 6. 4. 

 Nácvik asistencie bude pol hodiny pred veľkopiatkovými obradmi a sv. omšou na               
Bielu sobotu. 

 Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude 26. 4. (sobota) o 15.00 na farskom úrade. (príprava 
na sv. zmierenia). 

 Arcidiecézne stretnutie mládeže 2014 sa uskutoční 26. 4. v Prešove v hale na Baštovej 
ulici. Bližšie informácie sú na web stránke: http://premladez.sk/web/ 

–––––––––––––––––– 
 Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: za zvyčajných podmienok (sv. spoveď,                

sv. prijímanie a modlitba na úmysel svätého otca – a vylúčenie akejkoľvek 
príležitosti aj k ľahkému hriechu) možno získať úplne odpustky: 1. Pri verejnej 
adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum 
ergo;    2. Za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok; 3. 
Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie. (Direktórium 2014) 

 Posun sv. omší: po zmene na letný čas sa aj sv. omše v týždni posúvajú na 18.30 hod. 
 Raduj sa, nebies Kráľovná: túto modlitbu sa modlíme namiesto „Anjel Pána“ od 

Veľkonočnej nedele až do Turíc. 
 Poznámka!!!: 1. čas liturgie Bielej soboty v Jabloni ohlásim v rámci nedeľných oznamov. 
                            2. program predveľkonočnej sv. spovede nášho humenského dekanátu si 

môžete pozrieť na výveske v kostole, alebo aj na našej webovej stránke.  



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Utorok 1.4.2014 Féria 18:30 Slov. Krivé  Anna Meždejová 
Streda 2.4.2014 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Anna a Michal Paulišin 
Štvrtok 3.4.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Anton, Anna a vdp. Ján Tkáčik 

Piatok  4.4.2014 

 
Féria 

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

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

Bohosl. slova + krížová cesta 
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova + krížová cesta 
ZBP Ľudmila Cichá (60.r.) 

Sobota 5.4.2014 Vigília 5. pôstnej nedele 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa  6.4.2014 
5. pôstna nedeľa 
(ofera na kostol) 

/SK, JA, ZD - sv. spoveď/ 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

Za farnosť 
ZBP bohuznámej rodiny 
ZBP Agnesa Demčáková (60.r.) 

Pondelok 7.4.2014 Féria 7:00 Jabloň ZBP a pomoc pre rodinu Krajňákovú 
Utorok 8.4.2014 Féria      /HR – sv. spoveď/ 18:00 Hrabovec n./L.  Jozef Orlej 
Streda 9.4.2014 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Anna Kulanová (6.výr.) 

Štvrtok 10.4.2014 Féria 7:00 Slov. Krivé 
 Andrej a Margita Meždej;  Ján 
a Terézia Rudík 

Piatok  11.4.2014 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Gabriela Kolesárová (1.výr.) 
Sobota 12.4.2014 Vigília Kvetnej nedele 18:30 Slov. Krivé ZBP Štefánia s rodinou 

Nedeľa  13.4.2014 
Kvetná nedeľa 

Nedeľa  Utrpenia  Pána 

8:00 
9:30 

11:00 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Olina 
ZBP Helena Hodorová (80.r.) 
 Anna a Michal Čopan 

Pondelok 14.4.2014 Pondelok veľkého týždňa 18:30 Jabloň  Ján Mato-Lukáč 
Utorok 15.4.2014 Utorok veľkého týždňa 18:30 Slov. Krivé  Helena Čopanová 

Štvrtok 17.4.2014 Zelený štvrtok 
16:00 
17:15 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Júlia a Jozef Šefčík               /M. Gurský/ 
 Anna Vataščinová 
 Alžbeta a Michal Braško 

Piatok 18.4.2014 
Veľký piatok 
(prísny pôst) 

(zbierka - Boží hrob) 

15:00 
15:00 
17:00 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

--- 
--- 
--- 

Sobota 19.4.2014 
Biela  sobota 

 (požehnanie jedál)  
(zbierka - Boží hrob) 

17:30 
19:30 
20:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP rodín 
--- 
Vlastný úmysel 

Nedeľa 20.4.2014 Veľkonočná nedeľa 

8:00 
8:30 
9:30 

11:00 

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

Za farnosť 
ZBP Peter Karoľ, č. 120           /M. Gurský/ 
ZBP vnúčat, pravnúčat a ich rodičov 
ZBP rodiny Bachurovej 

Pondelok 21.4.2014 
 

Veľkonočný pondelok 
 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Mária Bodnárová (nedož. 100 rokov) 
 Ján Lehet 
 Anna a Martin Bachura 

Streda 23.4.2014 Veľkonočná streda 18:30 Zbudské Dlhé  Jozef Matov 
Štvrtok 24.4.2014 Veľkonočný štvrtok 18:30 Slov. Krivé  Mária a Štefan Hašuľ 
Piatok 25.4.2014 Veľkonočný piatok 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 

Sobota 26.4.2014 Vigília 2.veľkon. nedele 18:30 Jabloň 
 Štefan st., Štefan ml.; Ján a Anna 
Paško 

Nedeľa 27.4.2014 
2. veľkonočná nedeľa 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP Rastislav Ferčák (30.r.) 
 manželia Turcovskí 
ZBP bohuznámej 

Pondelok 28.4.2014 Féria 18:30 Slov. Krivé  Margita Michalková (1.výr.) 

Utorok 29.4.2014 
Sv. Katarína Sienská, panna 

a učiteľka Cirkvi (sv.) 
19:00 Jabloň  Ján, Helena a Anna Oros 

Streda 30.4.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Verona Ferencová 
 

* HR    Anna Dudová, Helena Cichá, Anna Gamrátová, Jozef Kolesár, Helena Kucanová, Mária Revťáková, Štefan Kulan 
INFORMAČNÝ BULLETIN 4/2014; 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: zbudskedlhe.fara@gmail.com  

 


