
 
 

 
 

Vnímať čas milosti a požehnania 

Človek sa veľakrát vracia k svojím spomienkam, 
veľakrát sa obzrie za svojou minulosťou. Nachádza tam veľa nádherných, ale aj 
menej krásnych prežitých chvíľ. Človek sa nielen vracia k minulosti, ale vníma aj 
budúci čas – čo mu nastávajúce dni, týždne prinesú. Čo môže očakávať a čo prežívať.  
Veľmi dôležité je vnímať aj čas milostí a požehnania od nášho Nebeského Otca. Najprv sa 
zahľaďme na prežitý mesiac – mesiac máj.  
Naša farnosť sa v týždni pred nedeľou Dobrého Pastiera modlila za duchovné povolania. 
Kto chcel, mohol si z košíka vytiahnuť meno kňaza, za ktorého obetoval týždenné 
modlitby. Niektorí z nás neváhali obetovať svoj voľný čas a spolu sme putovali uctiť si 
Božie milosrdenstvo do Krakova – Lagievnik. Skutočne, bol to požehnaný čas. Hneď 
v nedeľu sme pripravili a k oltáru spolu s rodičmi a krstnými rodičmi priviedli deti, aby 
prvýkrát prijali Eucharistiu. V mesiaci máj sme si pripomenuli aj Deň rodiny a následne 
nato sme spoločne adorovali pred putovnou sochou Pamätník 
nenarodeným deťom. V týždni pred slávnosťou 
Nanebovstúpenia Pána sme prosili nášho Nebeského Otca 
o požehnanie úrody, polí a záhrad. Celý mesiac máj sme 
venovali aj našej Nebeskej Matke a denne sme prichádzali 
k mariánskym pobožnostiam. Zároveň sme v našej farnosti 
začali duchovnú prípravu v Roku Sedembolestnej Panny Márie, 
ktorá spočíva v putovaní sochy Piety po rodinách. Pieta bude 
putovať v každej dedinke mesiac pred odpustovou slávnosťou. 
Rodina, ktorá príjme Pannu Máriu do svojho príbytku, nech sa 
zomkne k spoločnej modlitbe svätého ruženca.  
Aký čas milostí nás čaká? 
Mesiac jún je bohatý na rozličné slávnosti nášho Nebeského Otca. Začíname slávnosťou 
Zoslania Ducha Svätého, následne slávnosťou Trojjediného Boha, pokračujeme slávnosťou 
Kristovho Tela a Krvi a ukončíme slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (v Jabloni 
odpustovou slávnosťou k úcte Božského Srdca). Záver mesiaca patrí dvom apoštolom, 
dvom velikánom a pilierom Cirkvi – sv. Petrovi a Pavlovi. 
Nedá mi v konečnom dôsledku nespomenúť aj to, že v našej krajine v mesiaci jún otcovia 
biskupi udeľujú svätenie diakonátu a kňazstva. Azda všetci kňazi si v tomto mesiaci 
pripomínajú deň svojho vysvätenia. Aj v našej farnosti budeme sláviť nádherné okrúhle 
kňazské jubileum nášho rodáka, otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera.  
Človek by nemal spomínať len na prežitý čas, čas, ktorý nám priniesol aj hojnosť milostí 
a požehnania, ale mal by tieto skutočnosti v ďalších dňoch vnímať, očakávať a prijímať. 
Nasledujúci mesiac nám to prináša v hojnej miere. Prajem sebe aj Vám, aby sme čas 
milosti a požehnania využili čo najviac pre spásu svojej duše.   (Peter Juhás) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac jún 

 1.6. – deň detí – srdečne pozývame detí našej farnosti na súťažno-zábavné popoludnie na 
farský úrad od 15:00 hod.  

 5.6. - prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Slovenskom Krivom budeme mať pobožnosť za duchovné povolania.   

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

 7.6. -  fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 17:45 hod. 
a slávením sv. omše o 18:30 hod. Zároveň v tento deň máme aj Vigíliu Zoslania 
Ducha Svätého, ktorá začne od 17.00 hod. bdením vo večeradle taktiež v Hrabovci 
n./L. Srdečne pozývame veriacich z celej farnosti.  

   8.6. -  ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.  

 11.6. - pripomíname si 19. výročie konsekrácie kostola v Hrabovci n./L.   

 13. a 14.6. - v košickej katedrále sv. Alžbety kandidáti príjmu z rúk o. arcibiskupa svätenia 
diakonát a kňazstvo. Kňazské svätenie príjme aj dp. Jozef Kacvinský, ktorý bol na 
pastoračnej praxi v našej farnosti v r. 2009 - 2010. Primičnú sv. omšu bude 
novokňaz slúžiť v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove 21. 6. 2014 o 10:30 hod. 
Zverujme všetkých novovysvätených do našich modlitieb. 

 15.6. – Pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole v Zbudskom Dlhom si pripomenieme 
40. výročie kňazskej vysviacky nášho rodáka, o. arcibiskupa Bernarda Bobera. 
Pozvanie dostali kňazi z dekanátu, kňazi rodáci, ako aj kňazi, ktorí pôsobili v tejto 
farnosti. Taktiež bývalí bohoslovci, ktorí boli v našej farnosti na praxi a dnes sú 
kňazmi. Srdečne pozývame na túto slávnosť aj vás, veriacich z celej farnosti.        
Pán arcibiskup sa na vás všetkých veľmi teší. 

 19.6. - slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) bude 
eucharistická pobožnosť; v Zbudskom Dlhom obrad procesie (oltáriky). Prosím deti 
(zvlášť všetky prvoprijímajúce), aby si priniesli košíky s lupienkami. 

 22.6. -  odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni. Celebrovať ju bude  
dp. Marián Gurský, farár v Medzilaborciach. Zároveň sa s p. farárom rozlúčime, 
odchádza na misie do Albánska. Veriaci z tejto filiálnej obce srdečne pozývajú celú 
farnosť uctiť si Božské Srdce. 

 27.6. – slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) 
bude odprosujúca pobožnosť.  
V Jabloni bude adorácia Sviatosti Oltárnej od 16:30 do 18:30 hod. 

 28.6. – pri večernej sv. omši o 17:00 hod. v Hrabovci n./L. sa poďakujeme p. farárovi 
z Medzilaboriec dp. Mariánovi Gurskému za 2 ročnú službu a výpomoc v našej 
farnosti. V júli odchádza na misie do Albánska. 
O 18:30 hod. bude slúžiť v Zbudskom Dlhom sv. omšu novokňaz Jozef Kacvinský, 
ktorý bol v našej farnosti na bohosloveckej praxi. Na záver sv. omše nám udelí svoje 
novokňazské požehnanie. Všetci ste srdečne pozvaní na túto sv. omšu 
a k novokňazskému požehnaniu. 

 29.6.  –  v tento deň je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Po sv. omši bude zbierka na 
„Dobročinné diela sv. Otca“. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. 



 30.6. – Te Deum – ukončenie školského roka v kostole v Hrabovci n./L. o 9.30 hod. 

 30.6. -  pripomíname si 12. výročie konsekrácie kostola v Zbudskom Dlhom.  
------------------------------------------ 
 Novéna k Duchu Svätému: do 7. 6. sa budeme modliť Novénu k Duchu Svätému vždy 

večer o 18:30 hod., alebo ak bude v ten deň svätá omša, tak 

pred svätou omšou. 

 Litánie k Božskému Srdcu: V mesiaci jún, sa budeme modliť litánie vždy 15 min. pred  

svätou omšou.  

 Kántrové dni: V dňoch 4. 6., 6. 6. a 7. 6. sú letné kántrové dni. V tieto dni budeme prosiť 
za jednotu kresťanov a za kňazské a rehoľné povolania. 

 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky 

pri slávnostiach a to: 

1. na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni, Creator“ 

2. na slávnosť Kristovho Tela a Krvi – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
recitovaní (speve) hymnu „Tantum ergo“ – „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ 

3. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – všetci tí, ktorí sa zúčastnia 
na verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime“ – „Najmilší Ježišu“ 

4. počas odpustovej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni. 
5. pri eucharistickej slávností a prijatí novokňazského požehnania. 

 Vzácne životné jubileá: dňa 29. 6. slávi okrúhle životné jubileum (40. rokov) kňaz Allan 
Tomáš, dekan v Snine, ktorý pôsobil v našej farnosti od r. 2000 do r. 2006. 

   Hneď 30. 6. si pripomína 30 rokov života náš rodák z Hrabovca n./L. kňaz 
Ján Kulan. Jeho životné jubileum si pripomenieme na slávnosť Narodenia         
sv. Jána Krstiteľa pri sv. omši o 18:30 hod. v Hrabovci n./L. Na sv. omši bude 
prítomný aj kňaz z Austrálie dp. Dishan Paul Candappa. Pamätajme na 
jubilantov aj v našich modlitbách. 

 Prihlásenie sa k príprave na sv. birmovania: žiaci, ktorí končia v tomto školskom roku       
8. a 9. ročník a starší môžu sa počas celého mesiaca jún prihlásiť v sakristii 
kostola k príprave na sv. birmovania. Príprava začne v septembri. 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac jún - prvopiatková 

Utorok 
(2 kňazi) 

3.6.2014 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:00 – 17:30 
17:30 – 19:00 

Streda 4.6.2014 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:15 
Štvrtok 5.6.2014 Slov. Krivé 17:30 – 18:15 

Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou v Jabloni 
Piatok 20.6.2014 Jabloň 16:00 – 18:30 

Sviatosť zmierenia na mesiac júl - prvopiatková 

Sobota 
(2 kňazi) 

28.6.2014 
Slov. Krivé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

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

Pondelok 30.6.2014 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:15 
 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Pondelok 2.6.2014 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef Gužik, ml. 
Utorok 3.6.2014 Sv. Karola Lwangu a spol. (sp.) 19:00 Jabloň  Anna Vataščinová  
Streda 4.6.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé   Ján Tkáčik, kňaz (nedož. 39.r.kň.) 
Štvrtok 5.6.2014 Prvý štvrtok 18:30 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz (nedož. 67.r.) 

Piatok  6.6.2014 

 
Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Michal, Anna a Ignác Gamrát 

Sobota 7.6.2014 Vigília Zoslania Ducha Svätého 
17:00 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa  8.6.2014 
Zoslanie Ducha Svätého 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Jozef a Anna Gamrát a Anna Kocajová  
ZBP vnukov, vnučky a ich rodičov 
ZBP rodiny Bachurovej 

Pondelok 9.6.2014 Svätodušný pondelok 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján a Anna Kulan 
 Ján a Anna Židzik 

Utorok 10.6.2014 Féria 7:00 Zbudské Dlhé Za farnosť 
Streda 11.6.2014 19. výr. posviacky kostola 18:30 Hrabovec n./L.  Michal Pastirik 

Štvrtok 12.6.2014 
Nášho Pána Ježiša Krista, 

najvyššieho a večného kňaza 
18:30 Jabloň  Michal, Ján a Helena Bukovčík 

Piatok  13.6.2014 Sv. Anton Paduánsky (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Anna Meždejová 

Sobota 14.6.2014 Vigília Najsvätejšej Trojice 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP vnúčat 
ZBP Anna Gazdová (50.r.) 

Nedeľa  15.6.2014 Najsvätejšej Trojice 
7:30 

11:00 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Ján Cichý, ml. 
ZBP o. arcibiskupa B. Bobera        /40.r.kň./ 

Utorok 17.6.2014 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Anna a Michal Čopan 

Streda 18.6.2014 Vigília Najsv. Kr. Tela a Krvi 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Štefan Čopan 
ZBP Mária s rodinou (50.r.) 

Štvrtok 19.6.2014 
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 

(prikázaný sviatok) 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Mária, Ján, Štefan a Mária Juhás 
ZBP detí, vnúčat a pravnúčat rodiny 
Kopejovej 

Piatok 20.6.2014 Féria 18:30 Jabloň   Ján a Helena Oros             

Nedeľa 22.6.2014 12. nedeľa cez rok 

7:00 
8:00 
9:15 

10:30 

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

 Vlastimil a František Kopej 
 Ján a Anna Demčák 
ZBP rod. Petákovej a Meždejovej 
Za farnosť                       /Jabloň - odpust/ 

Pondelok 23.6.2014 
Vigília Narod. sv. Jána Krstiteľa 17:30 

18:30 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Ján a Helena Bukovčík 
 Helena Čopanová 

Utorok 24.6.2014 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

(sl.) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Emília a Fedor Čabala 
ZBP Ján Kulan, kňaz (30.r.) 

Streda 25.6.2014 Féria 7:00 Zbudské Dlhé Za farnosť 

Štvrtok 26.6.2014 Vigília Najsv. Srdca Ježišovho 
17:00 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Anna, Ondrej a Andrej Rosoľanka 
* za  z Hrabovca n./L. 

Piatok 27.6.2014 Najs. Srdca Ježišovho (sl.) 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

Za duše v očistci 
ZBP rod. Dzurovej a Dušákovej /ipsa die/ 

Sobota 28.6.2014 Vigília sv. Petra a Pavla 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP bohuznámej (70.r.)         /M. Gurský/ 
 Helena Kocajová, č. 22   /J. Kacvinský/ 

Nedeľa 29.6.2014 
Sv. Petra a Pavla, apoštolov  
 (zbierka „Dobročinné diela 

Svätého Otca“) 

7:00 
8:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

Vlastný úmysel 
 Milan a Lukáš Veľas 

Pondelok 30.6.2014 
Te Deum 

12. výr. posviacky kostola 
9:30 

18:30 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Štefan, Ján a Mária Juhás 
ZBP pre syna Jozefa s rodinou, č. 6 

 

* HR    Jozef Kolesár, Helena Kucanová, Mária Revťáková, Štefan Kulan, Jozef Orlej, Peter Karoľ, Anna Dudová, Anna 
Kataníková 
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