
 
 

 
 

Deň matiek 

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým 
mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 11. mája. V tomto 
sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deti na celom 
svete majú príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom, či iným darčekom. 
História dňa matiek 
Na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku oslavovali deň 
matiek už 250 rokov pred narodením Krista.  
V 17. storočí začali uznávať tento sviatok v Anglicku. Vtedy v tejto krajine pracovalo 
veľa detí celý deň od rána do večera bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa 
počas veľkonočného obdobia bola príležitosťou, aby navštívili rodičov a doniesli 
darčeky im a súrodencom. Tú nedeľu začali nazývať "Nedeľou matiek". 
V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome          
19. a 20. storočia. Podiel na tom má Američanka Anna Marie 
Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať 
hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Neskôr prezident 
Woodrow Wilson podpísal dokument, v ktorom bol Deň matiek 
definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum druhej 
májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny 
na svete. Na Slovensku tento sviatok sa začal oslavovať až po roku 1989. 
Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka 
najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom 
z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky.  
Istotne uznáme, že byť matkou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie 
povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, 
tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne           
a náročné zároveň. 

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme 
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, 
čo pre nás urobili. 
Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor 
našej Nebeskej Mamy, Sedembolestnej Panny Márie, patrónky 
Slovenska im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, 
radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj 
duchovný. Krásny deň matiek.  (zdroj: internet) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



S Máriou za krajší život 

Mária,  
nauč ma zbožne žiť, 
nauč ma dobrým byť, 
nauč ma modliť sa, 
nauč ma kajať sa. 

Mária, 
nauč ma milovať, 
nauč ma bojovať, 
nauč ma poslúchať, 
nauč ma odpúšťať. 

Matka, Božia Mária,   
nauč ma verným byť, 
nauč ma čistým byť, 
nauč ma trpieť, 
nauč ma zomrieť. 

Keď príde smrtný boj, 
Mária, pri mne stoj. 
Na mňa nezabudni, 
do neba ma vezmi.  
Amen. 

 
Tebe Matka všetkých ľudí a všetkých národov, 
s dôverou odporúčame celé ľudstvo 
s jeho úzkosťami a nádejami.  
Nedaj, aby mu chýbalo svetlo pravej múdrosti. 
Usmerňuj ho v hľadaní slobody 
a spravodlivosti pre všetkých. 
Daj, nech sa všetci stretnú s Kristom, 
ktorý je Cesta, Pravda a Život. 
                                                Ján Pavol II. 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac máj 

   

    1.5. – Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Slovenskom Krivom budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

    2.5. -  Prvý piatok v mesiaci - ako zvyčajne od 9:00 hod. budem vysluhovať sviatosť 
zmierenia chorým vo farnosti. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

    3.5. –  Fatimská sobota – začneme modlitbou sv. ruženca v Hrabovci n./L. o 17:45 hod. 

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

Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto:  

 Zbudské Dlhé           13:50 – 14:40       (so sviatostným požehnaním)  

        Hrabovec n./L.         14:00 – 14:30        (so sviatostným požehnaním) 

   5.5. –      začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. 
   6.5.  –      Kňazské rekolekcie nášho dekanátu v Humennom. 
 11.5.  –      slávnosť 1. sv. prijímania v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Tohto roku k Eucharistii 

pristúpi 15 detí. Zahŕňajme ich do svojich modlitieb.  
- Deň matiek – druhá májová nedeľa je už tradične venovaná našim matkám. 

Myslíme v tento deň na nich s prejavom vďačnosti, úcty a lásky. 
- Nedeľa Dobrého pastiera. V kňazskom seminári v Košiciach je deň otvorených 

dverí. Program si môžete pozrieť na výveske. V túto nedeľu bude zbierka na 
seminár. Za milodary Pán Boh zaplať! 



 29.5. –  slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok.  
 30.5. - Týmto dňom sa začína Novéna k Duchu Svätému. Budeme sa ju modliť vždy v rámci 

mariánskych litánií večer o 18.00 hod., alebo ak bude v ten deň svätá omša, tak pred 
svätou omšou.  

 1.6.  -  Prvá nedeľa v mesiaci – zbierka na katolícke masmédia. Za Vaše milodary Pán Boh 
zaplať. 

    Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto:  

 Jabloň 13:50 – 14:40  (so sviatostným požehnaním)  

        Slovenské Krivé        14:00 – 14:30         (so sviatostným požehnaním) 
 
––––––––––––––––––––– 

 1. sv. prijímanie: v sobotu 3. 5. o 15.00 hod. bude nácvik detí v kostole; v piatok 9.5. 
o 17:00 – prijatie sv. zmierenia pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov; 
po sv. spovedi bude posledný nácvik na samotnú slávnosť. 

 Loretánske litánie: Mesiac máj je mesiacom mariánskym, keď sa budeme vždy večer 
o 18.00 hod. v celej farnosti stretávať na modlitbu mariánskych 
litánií. Ak v daný deň bude sv. omša, potom pred sv. omšou ako 
súčasť modlitby sv. ruženca. 

 Prosebné dni: 26.5., 27.5. a 28.5. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom 
prosebných dní sú modlitby za úrodu. Počas sv. omše požehnám 
siatiny, polia a záhrady.  

 Pamätník nenarodeným deťom: v dňoch 25.5. – 28.5. bude v našej farnosti socha – 
Pamätník nenarodeným deťom. Program bude nasledovný:  

       25.5. (nedeľa) – v Zbudskom Dlhom od 13:00 - vyloženie Sviatosti Oltárnej k osobnej 
adorácii, o 14:00 – sv. ruženec za nenarodené deti, po ruženci bude pobožnosť so 
sviatostným požehnaním.  

      26.5. (pondelok) v Hrabovci n./L. a 27.5. (utorok) v Jabloni od 17:00 – vyloženie Sviatosti 
Oltárnej k osobnej adorácii, o 18:00 – sv. ruženec za nenarodené deti, po ruženci 
pobožnosť so sviatostným požehnaním. 

 Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove: 10. mája (sobota) je už v poradí 
jubilejná 10. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. 
Tejto púte sa zúčastní aj naša farnosť. Poplatok za cestu je 25€ (do 30 pútnikov), 20€ (nad 
30 pútnikov. Odchod -  4:30 hod. od Hrabovca n./L. až po Slovenské Krivé. Prihlásiť sa 
môžete do 2.5. v sakristii kostola. Bližšie informácie sú na web stránke lumen.sk. K tejto 
púti pozývam predovšetkým členov ružencových spolkov, ako aj všetkých farníkov.  

 Petícia za referendum o ochrane rodiny – Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako  
80 prorodinných organizácii, začala zbierať od 5. apríla podpisy pod petíciu prezidentovi na 
vypísanie referenda o ochrane rodiny. Konferencia biskupov Slovenska výzva všetkých 
veriacich a ľudí dobrej vôle, aby podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum, keďže 
v hre sú Božie hodnoty, dobro jednotlivcov i budúcnosť národa.  

       V našej farnosti zber podpisov bude prebiehať od Nedele Božieho milosrdenstva (27.4.) až 
do Nedele Dobrého Pastiera (11.5.). Podpísať ju môžete na stolíku pri východe z kostola.  

       Znenie referendových otázok a ich vysvetlenie, objasnenie príslušných pojmov, dôvod 
petície a referenda atď. si môžete pozrieť a prečítať na: 
http://www.alianciazarodinu.sk/preco/ 

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Štvrtok 1.5.2014 Féria 18:30 Slov. Krivé  Dušan Horňák 

Piatok  2.5.2014 

 
Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova 
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova 
 manželia Boberoví 

Sobota 3.5.2014 Vigília 3.veľkon. nedele 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa  4.5.2014 
3. veľkonočná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

Za farnosť 
 Juraj Bachura 
ZBP rod. Sklenčárová a Hodorová 

Utorok 6.5.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Ivan Demeter 

Streda 7.5.2014 Féria 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Anna Vataščinová 
Na úmysel matky 

Štvrtok 8.5.2014 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Anna Dudová (1.v) a Jozef Duda (10.v) 
Piatok  9.5.2014 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  manželia Kulanoví 

Nedeľa  11.5.2014 
4. veľkonočná nedeľa 

(zbierka na kňazský seminár) 

8:00 
9:15 

10:30 
11:15 

 

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

Za farnosť 
ZBP Marek Paško s rodinou (30.r.) 
Za prvoprijímajúce deti /1. sv. prijímanie 
ZBP a poďakov. za spoločný manž. život 
a ZBP rodiny Pekalovej                (M. Gurský) 

Pondelok 12.5.2014 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Helena Cichá (1.výr.) 

Utorok 13.5.2014 Panny Márie Fatimskej (ľs.) 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP Štefan Hodor (18.r.) 
 Anna (1.výr.) a Jozef Gamrát 

Streda 14.5.2014 Sv. Matej, apoštol (sv.) 18:30 Jabloň  Mária Dudová (5.výr.) 
Štvrtok 15.5.2014 Féria 18:30 Slov. Krivé  Helena Čopanová 

Piatok 16.5.2014 
Sv. Ján Nepomucký,  
kňaz a mučeník (sp.) 

18:30 Zbudské Dlhé  manželia Janošoví 

Sobota 17.5.2014 Vigília 5.veľkon. nedele 
15:30 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
ZBP Helena Balicová (80.r.) 

Nedeľa 18.5.2014 5. veľkonočná nedeľa 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 
 

ZBP rodiny Šefčíkovej 
ZBP rod. Harvilová a Smetanková 
ZBP a pomoc v chorobe pre Margitu 
(75.r.) 

Utorok 20.5.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Helena Kocajová, č. 22 
Streda 21.5.2014 Féria 18:30 Jabloň  Mária a Michal Lukáč 
Štvrtok 22.5.2014 Féria 18:30 Slov. Krivé  Ján Marcinov (19.výr.) 
Piatok 23.5.2014 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 24.5.2014 Vigília 6.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz 

Nedeľa 25.5.2014 6. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Jozef Smetanka 
ZBP Zlatica (40.r.) 
ZBP Mária Jevičová (60.r.) 

Pondelok 26.5.2014 Sv. Filip Neri, kňaz (sp.) 18:30 Hrabovec n./L.  Ján a Anna Džugan 
Utorok 27.5.2014 Féria 18:30 Jabloň  Michal a Ján Hodor 
Streda 28.5.2014 Vigília Nanebovstúpenia Pána 18:30 Hrabovec n./L.  Anna a Michal Čopan 

Štvrtok 29.5.2014 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Na úmysel Marty 
Za farnosť 
 Anna Dudová 

Piatok 30.5.2014 Féria 7:00 Slov. Krivé  Anna Meždejová 

Sobota 31.5.2014 Vigília 7.veľkon. nedele 
15:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
 Juraj Smetanka (20.výr.) 

Nedeľa 1.6.2014 
7. veľkonočná nedeľa 
(zbierka na masmédia) 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
 

 Ján Milaniak 
ZBP Marcel 
ZBP Marta Karoľová (60.r.)     (P. Juhás) 
ZBP Anna Džuganová (60.r.)   (J. Gamrát) 

 

* HR    Jozef Kolesár, Helena Kucanová, Mária Revťáková, Štefan Kulan, Jozef Orlej, Peter Karoľ, Anna Kataníková 
INFORMAČNÝ BULLETIN 5/2014; 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  



 


