
 
 

 
 

Škapuliar  

Škapuliar je veľký dar Panny Márie, skrze ktorý nás 
chce ochraňovať, starať sa o nás a pomáhať nám 
vstúpiť do nebeskej vlasti. Božia Matka nám dáva iba jednu podmienku – „zober 
ho a nos.“ Čo znamená toto zober a nos pre náš život? Čo je to škapuliar? 
Škapuliar je znamením putovania. Je to znak, ktorý každému kto ho dostal hovorí a 
pripomína cez deň, večer i každé ráno: „Si na ceste!“ 

Škapuliar, čiže vrchná časť habitu, ktorý sa nosí v mnohých 
reholiach, vznikol zo zástery, ktorá sa používala pri práci, aby boli 
ochránené ostatné časti oblečenia. Oblieka sa cez hlavu a jedna 
časť látky visí na prsiach a druhá na chrbte.  
Odev škapuliara dostali jednotlivé rehole pri zázračných 
zjaveniach ako znamenie zvláštnej ochrany Božej Matky, ktorá 
nositeľom škapuliara vyprosuje veľa Božích milostí. Táto 
mimoriadna ochrana Panny Márie bola sľúbená nielen samotným 
rehoľníkom, ale aj tým, ktorí sú s nimi duchovne spojení. Preto 
predstavení jednotlivých reholí založili pri svojich reholiach 
zbožné bratstvá aj pre svetských ľudí.  
Oblečením škapuliara vyjadrujeme svoj súhlas, že si berieme 
Máriu k sebe, do svojho srdca, a celkom sa jej obetujeme; vzali sme 
na seba povinnosť celkom jej slúžiť, pričom do toho zapájame 
nielen úctu, modlitbu, ale aj celý svoj život.  

Začiatky vzniku škapuliara.  
Cirkev v Anglicku bola v 13. storočí vystavená mnohým nepríjemnostiam zo strany  
vládnucej moci, a tak aj pre karmelitánsky rád to boli ťažké časy. Rádu hrozila likvidácia, 
preto vtedajší generálny predstavený Šimon Stock, ktorý žil v povesti svätosti sa celkom 
zasvätil Panne Márii. Prosil ju o zvláštne znamenie pomoci pre karmelitánsky rád, aby mu 
udelila privilégiá a zachovala ho.  
Karmelitánska tradícia hovorí, že sv. Šimonovi Stockovi sa zjavila Panna Mária obklopená 
anjelmi v noci z 15. na 16. júla 1251 v kláštore karmelitánov v anglickom meste 
Cambridge. Ukázala na škapuliar a povedala: „Milý syn môj, vezmi tento škapuliar svojho 
rádu, odznak môjho bratstva pre teba a pre všetkých karmelitánov ako mimoriadne 
znamenie milosti. Kto v ňom zomrie, nezakúsi večný oheň. To je znamenie spásy, ochrana 
v nebezpečenstvách, záruka pokoja a večnej zmluvy.“  
Prijatím škapuliara sa veriaci zaväzujú horlivo uctievať Pannu Máriu v duchu 
karmelitánskej spirituality.  
Cieľom Bratstva Panny Márie Škapuliarskej je poznať spiritualitu sv. Terézie Avilskej         
a sv. Terézie z Lisieux, rozjímať o živote Panny Márie a nasledovať jej čnosti, šíriť úctu k 
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Panne Márii a k škapuliaru; v Máriinom duchu sa zúčastňovať na živote miestnej cirkvi a 
spolupracovať s inými združeniami a katolíckymi hnutiami. 
Praktické rady pre tých, ktorí prijímajú škapuliar 
Do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej môže byť veriaci prijatý iba raz. Keď sa škapuliar 
alebo medailónik zničí alebo ho veriaci stratí, má sa postarať o nový, ktorý si sám založí. 
Nový škapuliar nemusí byť posvätený. Ak si to veriaci želá, škapuliar mu môže posvätiť 
každý kňaz alebo diakon. Plátenný škapuliar, ktorý sa nosením zničil, je najlepšie spáliť.  
Výsady Bratstva Panny Márie Škapuliarskej 
1. Kto nosí škapuliar, a kto v ňom zomrie, nezakúsi večný oheň, ako to prisľúbila Panna 
Mária. 
2. Ten, kto nosí škapuliar, si ako ctiteľ Božej Matky zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo 
v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti. 
3. Každý, kto nábožne nosí škapuliar a zachováva čistotu podľa stavu, bude vyslobodený z 
očistca v prvú sobotu po svojej smrti. 
Povinnosti tých, ktorí nosia škapuliar 
1. Prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kompetentného kňaza. 
2. Členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej majú vždy nábožne nosiť škapuliar alebo 
medailónik, ako viditeľný znak, že patria Márii v rodine Karmelu. 
3. Žiť úctu k Panne Márii v duchu karmelitánskeho rádu takým spôsobom, že budú 
nasledovať čnosti Panny Márie a zjednocovať sa s ňou. 
4. Nasledovať Máriu v jej spôsobe modlitby, rozjímať Božie slovo, vyhradiť si čas na 
osobnú modlitbu, hlavne na tú, ktorú určil kňaz v deň prijatia do škapuliara, modliť sa 
posvätný ruženec, litánie, deviatnik, Liturgiu hodín, často sa zúčastňovať na Eucharistii a 
snažiť sa zotrvávať v Božej prítomnosti a v nej vykonávať svoje povinnosti. 
5. Zjednotiť sa s umučením Ježiša Krista prostredníctvom dobrovoľných sebazaprení a 
trpieť spolu s Kristom podľa vzoru Panny Márie. 
6. Členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej sa majú zúčastňovať na duchovných 
obnovách, pri ktorých sú oživované putá spoločenstva. Je potrebné zaujímať sa o 
spiritualitu karmelitánskeho rádu, a to všetko má byť konané v úzkom spojení s Máriou.  
Úplné odpustky pre členov Bratstva Panny Márie Škapuliarskej  
Členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej môžu získať úplné odpustky za obvyklých 
podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, okrem toho si 
treba vzbudiť úmysel získať úplné odpustky a vylúčiť akúkoľvek trvalú záľubu k 
akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému) v deň vstupu do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej 
a na tieto sviatky: Panny Márie z hory Karmel (16. júla); sv. proroka Eliáša (20. júla);       
sv. Šimona Stocka (16. mája); sv. Terézie z Lisieux (1. októbra); sv. Terézie Avilskej        
(15. októbra); Všetkých Svätých Karmelu (14. novembra); sv. Jána z Kríža (14. decembra) 
Zasvätenie sa Panne Márii Škapuliarskej  
Kráľovná škapuliara a Matka Milosrdenstva, zasväcujem ti nielen moju dušu a večné 
šťastie, ale prijmi Nepoškvrnená Panna aj moje telo, aby si ho mohla účinne brániť pred 
hriechom a žiadostivosťou, pokušeniami sveta a chorobami, pred lenivosťou a nástrahami 
zlého ducha. Zošľachti moje srdce podľa Najsvätejšieho Srdca tvojho Syna Ježiša Krista. 
Mária! Odovzdávam ti moje myšlienky, modlitby, prácu, city, rozum, pamäť a vôľu, aby si 
ich usmerňovala pre moje dobro a pre dobro Cirkvi. 
Prostredníctvom šiat tvojich čností pošli na tento svet Kristov pokoj a lásku, lebo on je 
Boh a žije a kraľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 
Amen. 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   4.7.  –  Sviatosť zmierenia pre chorých: ako zvyčajne začnem od 9:00 hod. 
z Hrabovca n./L. až po Slovenské Krivé.  

   5.7.  –  slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Nie je to prikázaný 
sviatok.  

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

   6.7.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať! 
Adorácia Sviatosti Oltárnej v tento deň nebude.  

 26.7.  –  V tento deň bude prvopiatková sv. zmierenia, rozpis je na str. 4. 
V Slovenskom Krivom je to zároveň sv. zmierenia pred odpustovou 
slávnosťou. 

 27.7.  –  Odpustová slávnosť sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom o 10.30. 
Celebrovať ju bude dp. Ján Kulan. Veriaci z tejto filiálnej obce pozývajú celú 
farnosť putovať k sv. Joachimovi a Anne. 

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

Mesiac júl je bohatý na mnohé púte k úcte našej nebeskej Matky Panny Márie. 
V Roku Sedembolestnej Panny Márie odporúčame vykonať si čo len jednu 
z mnohých púti: 

 Levočská púť 2014 vyvrcholí 6. júla slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. Hlavným 
celebrantom bude J. Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov. Program púte si môžete pozrieť na: 
http://rkc.levoca.sk/images/program_pute_2014.pdf 

 Veľkošarišský odpust k úcte Škapuliarskej Panny Márie bude v nedeľu 13. júla 
o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Stanislav Stolárik, pomocný 
košický biskup. Program veľkošarišského odpustu začína od 11. 7. 2014. 

 16. júla 2014, v deň spomienky (ipsa die) Preblahoslavenej Panny Márie 
Karmelskej sa môžeme zúčastniť v našom dekanáte na púti v Humennom na 
Kalvárii. Začne sa o 18:00 požehnaním obnovenej krížovej cesty. 

 Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude tohto roku 
od 19. 7. do 20. 7. 2014. Zo všetkých púti si naša farnosť vyberá a zúčastní sa 
arcidiecéznej púte v Gaboltove. Poplatok je symbolické 1€. Kto má záujem, môže 
sa prihlásiť v sakristii kostola. Program odpustovej slávnosti si môžete pozrieť na: 
https://sites.google.com/site/farnostgaboltov/what-s-
happening/arcidieceznaputvgaboltove2014 

 V dňoch 7. 7. – 12. 7. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude p. farár 
z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade potreby ho môžete kontaktovať na 
tel. č. 0948523328 alebo 0908568954.  
Od 21. 7. do 25. 7. ma bude zastupovať dp. Ján Kulan. Kontaktovať ho môžete na 
tel. č. 0905626360. 

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Utorok 1.7.2014 Féria 7:00 Jabloň  Anna Vataščinová 
Streda 2.7.2014 Návšteva Panny Márie (sv.) 18:30 Hrabovec n./L.  Štefan, Ján a Mária Juhás 
Štvrtok 3.7.2014 Sv. Tomáš, apoštol (sv.) 18:30 Slov. Krivé ZBP Ľubica (40.r.) 

Piatok  4.7.2014 Vigília sláv. sv. Cyrila a Metoda 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

ZBP Júlia Karoľová (75.r.) 
Za členov BBSJ 

Sobota 5.7.2014 

Sv. Cyrila a Metoda, 
slovanských vierozvestov (sl.) 

 
Vigília 14. nedele cez rok 

8:00 
9:15 

 
17:45 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
 
 
Hrabovec n./L. 

ZBP pre Michaela, vnukov a pravnučky 
ZBP dcéry Adriany (40.r.) 
 
Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa  6.7.2014 
14. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

7:00 
8:00 
8:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

ZBP Emil (70.r.) a Ján (77.r.) 
ZBP Michal (40.r.)  
 Anna a Michal Dziaba 

Nedeľa  13.7.2014 15. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
11:30 

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

 Ján Dušák 
 Marián Čopan (20.výr.) 
ZBP Marta (50.r.) 
 Ján Kababík (5.výr.) 

Pondelok 14.7.2014 Féria 7:00 Slov. Krivé Na úmysel matky 
Utorok 15.7.2014 Sv. Bonaventúra, bisk. (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Štefan Kocaj, č. 22 (5.výr.) 

Streda 16.7.2014 Preblahosl. PM. Karmelskej, (sp.) 7:00 Hrabovec n./L. 
 Ján a Anna Džugan;  Michal a Verona 
Demčák 

Štvrtok 17.7.2014 Sv. Andrej-Svorad a Benedikt, 
pustovníci, (sp.) 18:30 Jabloň  Helena, Juraj Dušák a Anna Lukáčová 

Piatok 18.7.2014 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 19.7.2014 Vigília 16. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Anna Meždejová 

Nedeľa 20.7.2014 16. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

ZBP pre syna Štefana s rodinou, č. 63 
ZBP Margita Dudová (70.r.) 
 Anna a Andrej Pavlišin;  Anna a Vasiľ 
Ferčák 

Pondelok 21.7.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Anna, Zuzana a Martin Papinčák 
Utorok 22.7.2014 Sv. Mária Magdaléna (sp.) 7:00 Slov. Krivé  Helena Čopanová 
Streda 23.7.2014 Sv. Brigita, patr. Európy, (sv.) 18:30 Jabloň  Anna a Juraj Hodor 
Štvrtok 24.7.2014 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Helena Kocajová, č. 22 
Piatok 25.7.2014 Sv. Jakub, apoštol, (sv.) 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Štefan Kolesár (80.r.) 

Sobota 26.7.2014 
Sv. Joachim a Anna,  (sp.) 
Vigília 17. nedele cez rok 

9:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 bohuznáma                              /ipsa die/ 
ZBP pre syna Milana s rod.         /spoveď/ 

Nedeľa 27.7.2014 17. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

 Ľuba Dzurová (20.výr.) 
ZBP Anna Pekalová, č. 99 (50.r.) 
ZBP Milan a Daniel                       /odpust/ 

Pondelok 28.7.2014 
Féria 17:30 

18:30 
Slov. Krivé 
Jabloň 

 Mária a Jozef Kačmár 
 Helena a Juraj Dzurov 

Utorok 29.7.2014 
Sv. Marta (sp.) 17:30 

18:30 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján 
 Ján Benej 

Streda 30.7.2014 
Féria 17:30 

18:30 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Anna, Jozef, Michal a Jozef Greš 
Na úmysel Marty 

Štvrtok 31.7.2014 
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (sp.) 17:30

18:30 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Štefan, Anna a Jozef 
Na úmysel rodiny 

 

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

 

Sv. zmierenia 
/prvopiatkova/ 

Sobota 26.7.2014 Slov. Krivé 8:00 – 9:30 
Sobota 
/2 kňazi/ 

26.7.2014 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

15:30 – 17:00 
17:00 – 18:30 

Utorok 29.7.2014 Zbudské Dlhé 16:00 – 17:30 
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