
 
 

 
 

Nový školský rok  

A opäť je tu - začiatok nového školského roka. Niektorí 
žiaci sa na túto chvíľu tešili, najmä na to, že sa po 
dlhých dvoch mesiacoch stretnú so svojimi spolužiakmi, a že si porozprávajú 
mnohé zážitky z prázdnin. No niektorí sa na nový školský rok netešili a to najmä preto, 
keď si pomysleli, koľko učenia ich čaká, koľko skúšok majú ešte len pred sebou.  
Ale vzdelanie v živote človeka je potrebné. Prečo? Nasledujúci príbeh to vysvetlí. 
Bola raz jedna gitarová struna. Ležala tesne vedľa gitary a rozmýšľala: Keď tu tak ležím, 
som slobodná. Nie som natiahnutá. To by mi ešte chýbalo nechať sa naťahovať na ten 
staromódny nástroj a k tomu ešte vedľa tej hučiacej basovej struny napravo a ohmatanej 
d-struny naľavo! To by mi tak ešte chýbalo!  
Lenže gitarová struna nemohla dobre vidieť starú gitaru a susedné struny. Tak vo svojej 
osamelej slobode bola stále nešťastnejšia. Ležala tam povedľa a povedala si: Takto to už 
ďalej nemôže ísť. 
Bol tam aj hráč, ktorý mal svoj starý hudobný nástroj veľmi rád. Zaumienil si, že už nikdy 
nenatiahne žiadnu strunu, ak by táto nechcela. Preto často musel dlho – predlho čakať, 
kým si znovu nezahral. A teraz videl, ako gitarová struna ležala na zemi a trpela pre svoju 
bezvýznamnosť. Povedal: Keby si len vedela, čo v tebe je! Aká hudba! A všimol si, ako 
bolestne a túžobne sa struna naňho pozrela. 
Vzal ju a opatrne začal naťahovať. Rozoznievala sa stále lepšie. Odrazu dosiahla presne 

svoj zvuk a harmonicky sa vyladila so susednými 
strunami. Hra sa mohla začať a nadchla tisícky ľudí. 
Možno sa niekomu zdá, že učenie nie je potrebné, že bez 
učenia by to bolo lepšie. Ale vtedy by sa žiak podobal 
strune, ktorá si myslela, že je slobodná, že sa nemusí učiť, 
že nemusí chodiť do školy, že sa nemusí vychovávať. Ale 
predsa človek by postupne sám zistil, že to takto nemôže 
ísť. Má v sebe mnohé dary a talenty, ale keď sa 
nenatiahne, keď sa nebude snažiť učiť a to častokrát bolí, 
tak ani nezbadá, koľko je v ňom talentov. Ale keď sa bude 

venovať učeniu, keď sa bude venovať výchove,  vtedy uvidí, aká hudba je v ňom. 
Možno nemá rád spolustruny, ako svojich spolužiakov, ale bez nich to nepôjde. S nimi 
musí dolaďovať sa navzájom. 
Možno nemá rád učiteľa, ako starú gitaru a bude mu ťažko si na neho zvykať, ale bez 
gitary sú struny nanič. Potrebuje hmatník, potrebuje niekoho, na koho upne svoju strunu, 
kto ho možno bude naťahovať v učení, aby sa učil, ale to len preto, aby z neho vylúdil tón, 
ktorý je v ňom. Učenie a vzdelanie je preto potrebné, aby človek raz tou hudbou obohatil 
tisíce ľudí, ale hlavne aby obohatil seba vo svojom živote. (duchovný Peter) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac september 

 4.9.  –  prvý štvrtok v mesiaci – v Zbudskom Dlhom na konci sv. omše budeme mať 

pobožnosť za duchovné povolania.  

 5.9.  –  prvý piatok v mesiaci – sv. zmierenia chorým budem vysluhovať ako zvyčajne 

od 9:00. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

 6.9.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 

o 17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. Srdečne pozývame veriacich 

z celej farnosti. 

 6.9.  –  Celodiecézne rekolekcie kňazov z príležitosti sviatku Sv. košických mučeníkov 

začínajú modlitbou sv. ruženca o 9:30 hod. v Košickej katedrále. Sv. omša 

bude o 10:00 hod. 

 7.9.  –  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) 

 14.9.  –  Krížová cesta o 14.00 hod. v Zbudskom Dlhom vo farskej záhrade. 

 14.9.  –  Krížová cesta na Jablonský vrch. Zhromaždíme sa o 15.00 pri kostole. Počas 

cesty k prvému zastaveniu sa pomodlíme sv. ruženec.  

 15.9.  –  Krížová cesta na Hrabovecký vrch začne hneď po sv. omši. Počas cesty 

k prvému zastaveniu sa pomodlíme sv. ruženec. 

 21.9.  – zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 24.9.  –  pripomenieme si 9. výročie posviacky kostola v Jabloni. 

–––––––––––––––––––––  

 Veni Sancte: o silu a dary Ducha Svätého budeme prosiť pre našich žiakov 

a študentov pred nedeľnou svätou omšou 31.8.2014 (JA-30.8.). V Hrabovci n./L. 

bude Veni Sancte 2.9.2014 o 10.00 hod. pri svätej omši. 

 Kántrové dni: 17.9., 19.9. a 20.9. sú jesenné kántrové dni. Záväzný pre nás je jeden 

deň. Úmysel je: poďakovanie Bohu za tohtoročnú úrodu. Kto chce, môže 

priniesť v košíku plody zeme pred oltár na požehnanie. (ZD a HR pri omšiach 

17.9.; SK a JA pri omšiach 19.9.) 

 Birmovanci: prvé (informačné) stretnutie birmovancov bude v týždni od 8. 9. do     

11. 9. po večerných sv. omšiach (teda v pondelok 8. 9. v HR, v utorok 9. 9. v JA, 

v stredu 10. 9. v ZD a vo štvrtok 11. 9. v SK). Účasť je nutná!!! 

 1. prijímajúce deti: poprosím deti, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na       

1. sv. prijímanie, aby sa mi prihlásili po sv. omšiach v sakristii do nedele 7.9.2014 

 Modlitbová reťaz za kňazov: od 15. 9. do 24. 10. 2014 potrvá 40-dňová reťaz pôstu 

a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku s aktívnou podporou spoločenstva 



Modlitby za kňazov (www.mzk.sk), ktorá bude zavŕšená púťou za kňazov 

v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne dňa 25. 10. 2014. Reťaz pôstu 

a modlitieb je obetovaná ako poďakovanie Bohu za dar kňazstva a za 

požehnanie v ich službe, ako prosby o silu v krízach, za starých a chorých 

kňazov, za dar nových povolaní, za odpustenie pre tých kňazov a veriacich, ktorí 

si vzájomne ublížili. V našej farnosti v tomto čase budeme mať postupne 

v každej dedinke úmysel sv. omše za duch. povolania, modlitbu sv. ruženca... 

a eucharistickú pobožnosť. Najbližšie 29. 9. v ZD a 2. 10. v SK. 

 Celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia: V dňoch 27.-29. 9. 2014 sa 
vo farnosti sv. Kríža v Snine uskutoční Celoslovenské večeradlo Mariánskeho 
kňazského hnutia. Kto má záujem, môže sa informovať na tel. č.: 0907275767. 
Podrobný program je na našej web stránke: zbudskedlhe.fara.sk. 

 200-sté výročie narodenia Dona Bosca: Apoštolská penitenciária udelila veriacim 
možnosť získať odpustky počas slávenia dvojstoročnice narodenia sv. Jána Bosca 
od 16. 8. 2014 do 16. 8. 2015. V dekréte zverenom 18. augusta sa žiada nábožná 
účasť na ľubovoľnom posvätnom slávení ku cti sv. Jána Bosca alebo aspoň 
zotrvanie v rozjímaní pred relikviou či obrazom svätca zakončené Modlitbou 
Pána, Vyznaním viery a vzývaniami Panny Márie a sv. Jána Bosca. Odpustky 
aplikovateľné aj na zosnulých v očistci možno získať v deň slávnosti sv. Jána 
Bosca 31. 1. 2015 alebo 16. 8. 2015, čo je deň 200. výročia svätcovho narodenia. 

 Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne: prebiehať bude od 13. do 15. 
septembra. Program si môžete pozrieť na www.bazilika.sk/narodnaput, alebo 
v Katolíckych novinách č. 35 na s. 26. Slávnostná sv. omša a zverenie Slovenska 
Panne Márii bude (15.9.) o 10.30 hod. (kazateľ: J. Em. Jozef kardinál Tomko). 
Priamy prenos zo sv. omše odvysiela TVLUX aj RTVS. 

 7bolestná: V dňoch 14. - 15. septembra sa koná v Šaštíne celoslovenské stretnutie 
mládeže „7bolestná“. Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove 
organizuje  spoločný autobus. Kto má záujem  z mladých našej arcidiecézy 
o dopravu autobusom z Prešova resp. z Košíc  do Šaštína, nech sa prihlási na 
acm@rimkat.sk. Cena za dopravu je 20 eur.  

*************** 
Sviatosť zmierenia na mesiac SEPTEMBER 

Pondelok 1.9.2014 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

2.9.2014 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:00 – 17:30 
17:30 – 19:00 

Streda 3.9.2014 Slovenské Krivé 17:30 – 18:30 
 

Sviatosť zmierenia na mesiac OKTÓBER 

Sobota 
(2 kňazi) 

27.9.2014 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

9:30 – 11:00 
11:00 – 12:00 

Utorok 30.9.2014 Hrabovec n./L. 16:30 – 18:30 

Štvrtok 2.10.2014 Slovenské Krivé 17:30 – 18:30 

mailto:acm@rimkat.sk


FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Pondelok 1.9.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Margita, Ján, Helena a Jozef 

Utorok 2.9.2014 Féria 
10:00 
19:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Kamil Balun                       /Veni Sancte/ 
 Juraj, Mária, Paulína, Ján a Mária                                           

Streda 3.9.2014 Sv. Gregor Veľký, uč. C.  (sp.) 18:30 Slov. Krivé Na úmysel matky 
Štvrtok 4.9.2014 Prvý štvrtok 18:30 Zbudské Dlhé  Martin Dudov 

Piatok 5.9.2014 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  
 František Demčák 

Sobota 6.9.2014 Vigília 23. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa  7.9.2014 
23. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

ZBP rodiny Kilianovej 
ZBP Róbert 
Na úmysel rodiny 

Pondelok 8.9.2014 Narodenie Panny Márie (sv.) 18:30 Hrabovec n./L.  Anna a Jozef Pekala 
Utorok 9.9.2014 Féria 18:30 Jabloň ZBP brigádnikov 
Streda 10.9.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Anna a Vasiľ Fic 
Štvrtok 11.9.2014 Féria 18:30 Slov. Krivé Na úmysel Marty 
Piatok 12.9.2014 Najsvätejšie meno  Panny Márie 7:00 Jabloň  Jozef, Helena, Mária, Michal a Jaroslav 
Sobota 13.9.2014 Vigília Povýšenia sv. Kríža 18:30 Hrabovec n./L.  Helena a Michal Cichý          /M. Halas/ 

Nedeľa 14.9.2014 Povýšenie sv. Kríža 

8:00 
9:15 

10:30 
14:00 
15:00 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

Za farnosť 
 Anna Meždejová 
Juraj a Mária Lehet; Ján,Mária,Michal 
Krížová cesta vo farskej záhrade 
Krížová cesta na Jablonský vrch 

Pondelok 15.9.2014 
Sedembolestná Panna Mária 

patrónka Slovenska   (sl.) 

8:00 
9:15 

11:30 
14:00 
15:00 

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

 Štefan, Anna, Ján a Zuzana Pohl 
ZBP novomanželov Šuľových 
 Mária, Ján a Mária Voljanskí /M.Halas/ 
Vlastný úmysel 
Krížová cesta na Hrabovecký vrch 

Streda 17.9.2014 Féria 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Kamil Mokriš                              /kántry/ 
 Jozef Džugan  

Piatok 19.9.2014 Féria 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

* za  zo Slovenského Krivého   /kántry/ 
 Jozef, Ján a Helena Mato  

Sobota 20.9.2014 Vigília 25. nedele cez rok 18:30 Jabloň  Ján Lehet               /M. Halas/  /kántry/ 

Nedeľa 21.9.2014 
25. nedeľa cez rok 

(zbierka na Rádio Lumen) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 

 Anna, Michal a Helena Boberoví, č. 56 
Za farnosť 
Za ZBP bohuznámych 

Pondelok 22.9.2014 Féria 18:30 Slov. Krivé ZBP Michal s rodinou 
Utorok 23.9.2014 Sv. Pius z Pietrelčiny, (sp.) 7:00 Hrabovec n./L.  Anna Dudová, č. 24 
Streda 24.9.2014 Féria 18:30 Jabloň ZBP dobrodincov     /9. výr. konsekrácie/ 
Štvrtok 25.9.2014 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 26.9.2014 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 

Sobota 27.9.2014 Vigília 26. nedele cez rok 
15:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
 Michal (5.výr.) a Anna Meždej 

Nedeľa 28.9.2014 26. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Ján Lauda, kňaz 
Za farnosť 
 Július Hriš 

Pondelok 29.9.2014 Sv. Michal, Gabriel a  Rafael,  
archanjeli (sv.) 

18:30 Zbudské Dlhé  manželia Adzimoví a Igor 

Utorok 30.9.2014 Sv. Hieronym, kňaz a uč. C.(sp.) 18:30 Hrabovec n./L.  Juraj Timuľak a Anna Kataníková 
 

* HR   Helena Kucanová, Mária Revťáková, Anna Dudová, Jozef Orlej, Anna Kataniková, Peter Karoľ, Ján Demčák 
* ZD   Štefan Kulan, Ján Milaniak, Jozef Džugan, Anna Kulanová 
* SK   Helena Čopanová, Ján Meždej, Monika Bachurová, Miroslav Meždej, Ján Lopata, Anna Sitková 

INFORMAČNÝ BULLETIN 9/2014; 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  



 


