
 
 

 
 

Vďačnosť Darcovi za dary  

Pomaly vchádzame do druhého prázdninového 
mesiaca – mesiaca august. Niektorí ste už absolvovali dovolenku s rodinou, 
známymi a priateľmi, niektorí ešte len absolvujete. Hlavne, že si v týchto 
prázdninových a dovolenkových dňoch nájdete čas aj na oddych, či už doma, na 
Slovensku, alebo v zahraničí.  
Protiváhou oddychu je práca. A aj v týchto letných dňoch mnohí, najmä študenti 
vyhľadávajú rôzne brigády v rámci sezónnych prác. Agentúry ponúkajú okrem 
iného aj práce na poli – zber plodov, ovocia a zeleniny. Už v týchto dňoch v rôznych 
kútoch našej krajiny môžeme byť svedkami žatvy – zberu obilnín. Azda už len vy 
starší viete a teraz už len spomínate, ako to kedysi bolo. Spomínate na to, že žatva 
bola náročná, vyžadovala si veľa práce a úsilia. Akoby výdychom boli dožinky – dni 
radosti a veselosti, pričom ľudia sa stretávali, zaspievali si a ďakovali za vzájomnú 
pomoc. Celá dedina z toho žila. Boli to slávnosti, pri ktorých Boh bol centrom 
pozornosti a vďačnosti za úrodu. Nikdy sa nevynechala modlitba po práci.  
 Ľudia si uvedomovali, že úroda je v stodole, v sýpke a v komore a majú z čoho žiť. 

Niekedy to bola jediná skutočnosť pre prežitie – čo si 
človek vypestoval a vychoval, z toho žil. Iný príjem nemal. 
Dôvod tvrdosti práce bol a je jediný – žiť a prežiť. 
Teraz trošku z inej sféry života človeka, ale súvisiacej 
s žitím a prežitím. 
Jeden návštevník kostola napísal list vydavateľovi novín a 
sťažoval sa, že to nedáva zmysel, aby človek chodil do 

kostola každú nedeľu. „Chodil som cez 30 rokov do kostola,” napísal, „a počas tých 
rokov som počul približne 3,000 kázni. Dodnes sa neviem rozpamätať na jedinú z 
nich. Tak si myslím, že je to úplná strata času moja, aj tých kňazov.“ 
Toto naštartovalo kontroverznú výmenu názorov v rubrike „Listy vydavateľovi.“ 
Takto to išlo z týždňa na týždeň až pokiaľ niekto nenapísal tento presvedčivý dôkaz: 
„Bude to 30 rokov čo som ženatý. Za ten čas mi moja manželka uvarila skoro 32,000 
jedál. Ale nech sa akokoľvek teraz snažím za ten svet si neviem spomenúť na menu 
jediného pokrmu zo všetkých tých jedál. Ale jedno viem isto; všetky ma vyživovali a 
dodávali mi silu potrebnú k mojej dennej práci. Ak by moja žena mi nevarila – bol by 
som už dnes fyzicky mŕtvy. Taktiež podobne, ak by som nešiel do kostola načerpať 
silu, bol by som už dnes duchovne mŕtvy!”  
Ostáva už len poďakovať sa Darcovi a vážiť si dary, lebo sú vzácne. Vďaka ti Bože za 
fyzickú i duchovnú obživu. (duchovný Peter) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Sv. Štefan Uhorský, kráľ (975 – 1038)  
Na sklonku 9. storočia prišli do Panónie 

maďarské kmene a podmanili s  i tamojšie 
obyvateľstvo. Ich náčelníci čoskoro poznali 
kresťanstvo, ktoré hlásali slovanskí kňazi, ale až po 
sto rokoch sa kresťanská viera rozšírila po celej 
krajine. Zaslúžil sa o to knieža Gejza, ktorého spolu 
s jeho malým synčekom pokrstil misionár Bruno, 
vyslaný cisárom Ottom. Chlapec, ktorému dali pri 
krste meno Štefan, bol vychovávaný v kresťanskej 
viere, a keď po svojom otcovi nastúpil na trón, stal 
sa príkladným panovníkom. 

Najprv zjednotil maďarský národ politicky a 
upevnil svoju moc. Zakrátko proti nemu povstal 
vzdialený príbuzný Koppány a ako starší si 
nárokoval právo na trón. V bitke pri Veszpréme 
Koppány kapituloval a vzdal sa. Štefan využil svoje 
víťazstvo na zavedenie nových zákonov. Otrokom 
dal slobodu a pôdu. Majetok porazených zradcov 
potom daroval kláštoru sv. Martina v Pannonhalme, 
ktorý založil jeho otec. 

Celé územie rozdelil na desať cirkevných 
diecéz. Na vidieku dal postaviť pre každých desať obcí jeden kostol. Zakladal 
kláštory, všeobecne podporoval duchovenstvo, jeho najbližšími spolupracovníkmi 
boli benediktíni. 

Keď v krajine zavládol mier, Štefan vyslal opáta Astrika do Ríma k pápežovi, 
aby mu slávnostne zveril do správy uhorskú krajinu a požiadal o súhlas zriadiť 
desať nových biskupstiev. Pápež Štefanov zámer schválil a poslal mu posvätenú 
kráľovskú korunu a kríž, ktorý sa mal nosiť pri slávnostných príležitostiach na znak, 
že ako apoštol obrátil svoj ľud na vieru. V roku 1000 bol v Ostrihome slávnostne 
korunovaný a dostal titul apoštolského kráľa. 
Hoci zjednotil svoju krajinu a zaviedol v nej kresťanstvo, nemohol sa tešiť z plodov 
svojich úsilí: nemal komu odovzdať 
trón, lebo len jediný syn Imrich sa 
dožil dospelosti, ale aj ten nečakane 
zahynul pri nehode na poľovačke. 
Kráľ potom za svojho nástupcu 
povolal synovca, ktorého však časť 
šľachty neprijala. Po Štefanovej smrti 
nastalo v Uhorsku nove obdobie 
bojov a nepokojov. Pochovali ho v 
Székesfehérvári v bazilike, ktorú dal 
vybudovať za svojho života. 
 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac august 

   1.8.  –  Sviatosť zmierenia pre chorých: ako zvyčajne začnem od 9:00 hod. 
z Hrabovca n./L. až po Slovenské Krivé. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

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

   3.8.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať! 
     Adorácia Sviatosti Oltárnej v tomto mesiaci nebude. 

 7.8. -  prvý štvrtok v mesiaci je deň modlitieb za duchovné povolania.  

 10.8. – pripomenieme si 6. výročie konsekrácie kostola v Slovenskom Krivom.         

  15.8.  –  Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. V rámci         
sv. omše bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si môžete so sebou priniesť.  

  16.8.  –  V tento deň budem vysluhovať sviatosť zmierenia pred odpustovou 
slávnosťou v Zbudskom Dlhom od 8.00 do 9.30 hod. Po sv. spovedi budeme 
mať sv. omšu v deň slávnosti. 

  17.8.  –  Odpustová slávnosť v Zbudskom Dlhom o 10.30 hod. Slávnostným 
celebrantom bude dp. Marián Halas, správca farnosti v Medzilaborciach. 
Veriaci z farskej obce pozývajú celú farnosť putovať k sv. Štefanovi 
Uhorskému, kráľovi. 

-------------------- 
 V dňoch 11. – 13. augusta 2014 budeme mať Farský detský tábor pre deti od       

8 do 15 rokov. Tohto roku tábor bude na Stanislavci v Hrabovci n./L. Tábor sa 
začne v pondelok (11. 8.) od 8.00 hod. sv. omšou, následne registráciou a skončí 
v stredu (13. 8.) okolo 16.00 hod. V utorok (12. 8.) podľa počasia budeme mať 
celodenný výlet na Jasenovský hrad. Poplatok za tábor na jedno dieťa je 15€.      
V poplatku je zahrnuté poistenie, stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, 
večera), pitný režim, spotrebný materiál... Podľa dohody s vedúcim tábora dieťa 
nemusí na chate nocovať, ale môžu si rodičia dieťa na konci dňa vyzdvihnúť. Tí, 
ktorí ostanú spať, je potrebné, aby si priniesli so sebou spacak a karimatku. Kto 
má záujem, môže svoje dieťa prihlásiť do 6. 8. v sakristii kostola. Počet detí je 
max. 25. 

 Od septembra budem pokračovať v slúžení mesačných sv. omší za zosnulých 
v priebehu roka. Ktorí chcete, môžete mi tieto úmysly nahlásiť. 

 12. celoslovenská púť mužov v Gaboltove bude 24. augusta 2014. Program si 
môžete pozrieť na web stránke http://gaboltov.rimkat.sk/ 

 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac september 

Sobota 
(2 kňazi) 

30.8.2014 
Slovenské Krivé 
Jabloň 
Hrabovec n./L.  

10:00 – 10:30 
10:30 – 12:00 
13:00 – 14:30 

Pondelok 1.9.2014 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 
 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Piatok  1.8.2014 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  
 Helena, Anna a Jozef Hrin 

Sobota 2.8.2014 
 

Vigília 18. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

 
Hrabovec n./L. 

Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca/M. Halas/ 

Nedeľa  3.8.2014 
18. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP Ľuboš (40.r.) 
ZBP a poďakovanie za 45.r.manž. 
ZBP Jana Lukáčová (40.r.) 

Pondelok 4.8.2014 Sv. Ján Mária Vianney, kňaz 18:30 Zbudské Dlhé ZBP a poďak. Štefan a Mária (35.r.manž.) 

Utorok 5.8.2014 Féria 
7:00 
8:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Anna Vataščinová 
 Jozef a Mária Židzik 

Streda 6.8.2014 Premenenie Pána (sv.) 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP rod. Dušákovej 
 Ján, Verona a Ignác Kababík 

Štvrtok 7.8.2014 Prvý štvrtok 7:00 Zbudské Dlhé  Ján Lauda a Ján Tkáčik 
Piatok 8.8.2014 Sv. Dominik, kňaz, (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Anna Meždejová 

Sobota 9.8.2014 Vigília 19. nedele cez rok 
15:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
ZBP Miloš (50.r.) 

Nedeľa  10.8.2014 19. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 
 

 Alžbeta a Jozef Kopej 
ZBP Jarmila a Imrich Motyka (40.r.manž.) 
ZBP pre dobrodincov a robotníkov                   
/6. výročie posviacky kostola/ 

Pondelok 11.8.2014 Sv. Klára, panna (sp.) 8:00 Hrabovec n./L.  Milan Timuľak;  Mária a Jozef 
Utorok 12.8.2014 Féria 8:00 Hrabovec n./L. Poďak. Bohu za vyslyšané prosby a uzdrav. 
Streda 13.8.2014 Féria 8:00 Hrabovec n./L. Za  Jozefov 

Piatok 15.8.2014 
Nanebovzatie Panny Márie 
(požehnanie bylín a kvetov) 

prikázaný sviatok 

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

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

Za obrátenie syna s rodinou 
 Jozef Džugan 
ZBP Štefan s rodinou (50.r.) 
 Jozef Kolesár (1.výr.) a Mária (3.výr.) 

Sobota 16.8.2014 Vigília 20. nedele cez rok 
9:30 

18:30 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Michal a Michal Jacko            /ipsa die/ 
ZBP vnúčat a ich rodín 

Nedeľa 17.8.2014 20. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Štefan, Anna a Štefan Meždej 
ZBP Miroslav Dušák (50.r.) 
Za farnosť                /odpustová slávnosť/ 

Štvrtok 21.8.2014 Sv. Pius X,. pápež (sp.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

* za  zo Slovenského Krivého 
ZBP Vladimír (35.r.) 

Piatok 22.8.2014 Panny Márie Kráľovnej, (sp.) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za  z rod. Jenčovej a Custherovej 
* za  z Hrabovca n./L. 

Sobota 23.8.2014 Vigília 21. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP vnúčat a ich rodičov 

Nedeľa 24.8.2014 21. nedeľa cez rok 

8:00 
 

9:15 
10:30 

Zbudské Dlhé 
 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 manželia Kulanoví, Bodnaroví, 
Kocajoví a Czuzberoví 
ZBP Paulína (70.r.) 
ZBP Helena Malíková (50.r.) 

Pondelok 25.8.2014 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef (7.výr.) a Ján Pekala 
Utorok 26.8.2014 Féria 7:00 Jabloň  Ján, Mária a Štefan Šulovskí 
Streda 27.8.2014 Sv. Monika,  (sp.) 18:30 Slov. Krivé Za zdravie 
Štvrtok 28.8.2014 Sv. Augustín, biskup (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  reh. sestry Teodosia, Michaela a Pavla 
Piatok 29.8.2014 Muč. smrť sv. Jána Krstiteľa (sp 18:30 Jabloň ZBP pre rodinu Michalenkových 

Sobota 30.8.2014 Vigília 22. nedele cez rok 
15:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
ZBP Lenka (35.r.) 

Nedeľa 31.8.2014 22. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za duše v očistci 
ZBP Jozef Dudov 
ZBP František Pekala (80.r.) 

 

* HR Helena Kucanová,Mária Revťáková,Štefan Kulan,Jozef Orlej,Peter Karoľ,Anna Dudová,Anna Kataníková,Ján Demčák 
* SK    Helena Čopanová, Monika Bachurová, Miroslav Meždej 

INFORMAČNÝ BULLETIN 8/2014; 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  

 


