
 
 

 
 

Mesiac úcty k starším  

Mesiac október je venovaný modlitbe 
posvätného ruženca a tiež tým, ktorí ruženec majú najčastejšie vo svojich 
rukách a na svojich perách – naši starí rodičia. Nasledujúce riadky chcú 
prispieť k úcte voči starším a k blaženejšiemu prežívaniu jesene života, ktorá je 
často ťažká, komplikovaná a nechápaná. 

Staroba sa mnohým  javí ako pochmúrne, alebo negatívne  obdobie života. 
Myslia na ňu s nechuťou, ba priam boja sa staroby a to preto, lebo si ju spájajú s 
chorobami, ktoré sa objavujú spolu s vekom. Vnímajú postupné oslabovanie 
schopností, ktoré vedú k závislosti od druhých ľudí a k frustrácii z dôvodu vlastnej 
nesamostatnosti. Veľa ľudí v pokročilom veku má pocit neužitočnosti a 

spoločenského odmietnutia. Neraz dochádza k osamotenosti – 
zomiera „druhá polovička”, odchádzajú priatelia, ktorí sú v 
podobnom veku, deti žijú vlastný život. Slovenskí dôchodcovia 
sú často vystavení životu v chudobe – nízke dôchodky často 
stačia ledva na lieky a pravidelné mesačné platby. U starších ľudí 
sa objavuje silnejší strach pred smrťou a smútok, že ich život 
sa už blíži ku koncu. Myšlienky o premárnených šanciach a 
nezrealizovaných snoch môžu spôsobiť narastajúcu skľúčenosť. 

Na starobu sa dá hľadieť aj z pozitívneho hľadiska. 
Ukončením zamestnania a odchodom do dôchodku má človek 
množstvo voľného času, ktorý môže venovať odpočinku a 

rozvíjaniu svojich záujmov . Mnohí sa rozhodnú pre dobrovoľnícku prácu, aby 
využili svoje znalosti a čas pre dobro tých, ktorí to potrebujú. A napokon objavujú 
sa vnuci – dostatok voľného času a vlastné životné skúsenosti môžu uplatniť ako 
pomoc pri výchove. 

Práve bohaté životné skúsenosti si vyžadujú našu úctu a rešpekt pred nimi. 
Môžu mladým múdro poradiť (samozrejme len poradiť, nie nariadiť), vystríhať ich 
pred zlým, aby nerobili chyby, ktoré predpokladajú, že môžu nastať.  

Starší človek si uvedomuje, že nestratí nič, keď je k ostatným priateľský. 
Neochudobňuje sa, keď objaví, že ľudí, no najmä najbližších možno milovať 
a pomáhať im. To ich napĺňa. Vedia, že láska, ktorú darujú ostatným, sa im 
niekoľkonásobne vráti. Láska zdvojnásobuje silu, robí človeka vynaliezavým, 
vnútorne slobodným a radostným.  

Staroba prináša so sebou aj múdrosť. Človek sa naučil brať život taký, aký je. 
Vie odhadnúť skutočnú cenu života. (pokračovanie na s. 2) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Nevolí si žlté kovy bánk, ale zlato srdca a duše. Tých, ktorí ako manželia 
zostarli spolu, možno prirovnať k nádhere zapadajúceho slnka. Život ich stmelil 
natoľko, že už nevedia rozdávať srdce rôznymi smermi, ale si ho stále dávajú sebe. 
Sedia spolu pod košatým stromom, ktorý priniesol hojnú úrodu. Takí sú naši starkí. 
Patrí sa im poďakovať, za ich služby, priateľstvo, ochotu pomôcť, za ich múdrosť, 
skúsenosti, lásku a obetu života. (duchovný Peter) 
 

Detské okienko (najmä pre prvoprijímajúcich) – drahé deti, v každom čísle 
bulletínu nájdete tajničku a po správnom každomesačnom vylúštení poskladáte 
vetu, ktorá je k 1. sv. prijímaniu najdôležitejšia. Tak tu je prvá z nich: 

1 Meno terajšieho pápeža 
2 Tretia Božská osoba 

3 Prestúpenie Božieho príkazu je 
4 Meno Ježišovej Matky 

5 Prvé slovo Kréda 
6 Piaty Boží príkaz 

7 Desať Božích príkazov voláme 
8 Stvorenstvo prvého dňa 

9 Sväté Písmo 
10 Zakončenie každej modlitby 
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Tajnička č. 1: .................................................................................. 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac október 

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

 3.10. –  Prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia pre chorých - ako zvyčajne 
začnem od Hrabovca n/L. až po Slov. Krivé, so začiatkom od 9.00 hod. Chorých 
nahláste v sakristii kostola. 

 4.10. -   Fatimskú sobotu začneme modlitbu posvätného ruženca o 17:30 hod. 
a v sprievode so sochou Panny Márie prejdeme cez Hrabovec n./L. 
Pokračujeme svätou omšou a po sv. omši budeme môcť Eucharistický večer 
prežiť aj v osobnej tichej adorácii pred Sviatosťou Oltárnou do 21.30 hod.  

 5.10. -   Odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Hrabovci n./L. 
o 10.30 hod. V mene veriacich z Hrabovca n./L. srdečne pozývam všetkých 
veriacich z celej farnosti. Hlavným celebrantom bude dp. Pavol Bober. 

 5.10.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
Prvonedeľná pobožnosť bude v Jabloni po sv. omši. 

 7.10.    -   Dekanátne kňazské rekolekcie nášho dekanátu v Hrubove. 
 19.10.  –  misijná nedeľa (deň modlitieb za misie). V túto nedeľu je zbierka na misie. 

Za milodary Pán Boh zaplať.  
 26.10.  –  Zmena času. V noci zo soboty na nedeľu (25.10. na 26.10.) sa posúva čas 

o hodinu späť, z 3:00 na 2:00 hod. 



 Modlitba sv. ruženca: Začíname mesiac október, mesiac sv. ruženca, ktorý sa spoločne 
budeme modliť v našich chrámoch každý deň o 1800 hod. Ak je v ten deň             
sv. omša, modlitbu sv. ruženca sa pomodlíme pred sv. omšou. V nedeľu bude    
sv. ruženec v rámci pobožnosti.  

 Úplné odpustky: Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,             
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. 
Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť 
desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri 
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

 Miništrantský futbalový turnaj: v sobotu 4. 10. 2014 budeme mať už v poradí              
3. ročník miništrantského futbalového turnaja. Začneme o 8:30 hod. na ihrisku 
v Hrabovci n./L. 

 Zmena času sv. omší: od 6. 10. večerné sv. omše v týždni sa posúvajú na 18:00 hod. 
 Duchovná obnova a reforma ružencového bratstva: bude 18. 10. (sobota) v Jabloni 

(14.20 – modlitba ruženca; 15:00 – sv. omša; 16:00 – príhovor na tému: „Čo je 
ružencové bratstvo a ako ho dnes vytvoriť“; beseda; začiatok reformy a záver) 

   19. 10. (nedeľa) v Hrabovci n./L. (8:50 – modlitba ruženca; 9:30 – sv. omša; 
10:30 – príhovor na tému ako v Jabloni; beseda; začiatok reformy a záver). 

   Duchovnú obnovu bude viesť P. Melichar Matis, OP, provinčný promótor pre 
ruženec na Slovensku. Účasť členov ružencového bratstva v Jabloni 
a v Hrabovci n./L. je nutná. Členom RB sa rozdá tlačivo „Prihláška člena RB“. 
Vyplnenú prihlášku vhoďte do krabici pri východe z kostola do 15. 10. 20014. 
Pri tejto krabičke bude tlačivo pre nových členov, ktorí chcú do RB vstúpiť. 

 Spomienka na svätcov: v tomto mesiaci si prvýkrát spomíname na nových svätcov 
Cirkvi a to: sv. Ján XXIII., pápež (11.10.) a sv. Ján Pavol II., pápež (22.10.) 

 V dňoch 13. 10. – 17. 10. budem na duchovných cvičeniach. Zastupovať ma bude p. farár 
z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade potreby ho môžete kontaktovať na    
tel. č. 0948523328 alebo 0908568954 

************ 
 Náuka pre birmovancov v mesiaci október: 

 
Jabloň a 

Slov. Krivé  

sobota 4. 10. 2014 13:00 – 14:00  
piatok 10.10.2014 18:30 – 19:30 
sobota 18.10.2014 9:00 – 10:00 
piatok 24.10.2014 16:30 – 17:30 

    

 
Hrabovec n./L. a 

Zbudské Dlhé 

sobota 4. 10. 2014 14:00 – 15:00 
piatok 10.10.2014 16:30 – 17:30  
sobota 18.10.2014 10:00 – 11:00  
piatok 24.10.2014 18:30 – 19:30  

    

!!! 25. 10. (sobota) bude duchovná obnova pre birmovancov na farskom 
úrade zo začiatkom o 9:00 hod. Účasť všetkých birmovancov je nutná !!! 

************ 
SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC – NOVEMBER (PRED DUŠIČKAMI) 

Utorok 
(2 kňazi) 

28.10.2014 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

16:00 – 17:00 
17:00 – 19:00 

Streda 

(2 kňazi) 
29.10.2014 

Slovenské Krivé 
Jabloň  

16:00 – 17:00 

17:00 – 19:00 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Streda 1.10.2014 Sv. Terézia z Lisieux, uč. C. (sp.) 18:30 Jabloň  Anna Vataščinová (1.výr.) 
Štvrtok 2.10.2014 Svätých anjelov strážcov 18:30 Slov. Krivé  Milan, Marián a Peter 

Piatok 3.10.2014 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  
 Július Hriš 

Sobota 4.10.2014 Vigília 27. nedele cez rok 
16:00 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
 
Hrabovec n./L. 

 Štefan Balica 
Modlitba posv. ruženca + sprievod 
Za členov ružencových bratstiev 

Nedeľa  5.10.2014 
27. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

7:00 
8:00 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP Helena Lukáčová (75.r.) 
ZBP Vladimíra (30.r.) 
Za farnosť                    /odpustová slávnosť/ 

Pondelok 6.10.2014 Féria 18:00 Jabloň ZBP Štefan Dudo (50.r.) 
Utorok 7.10.2014 Ružencová Panna Mária (sp.) 18:00 Hrabovec n./L. ZBP rodiny Kolesárovej, č. 169     /ipsa die/ 
Streda 8.10.2014 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  manželia Kulanoví, Jozef a Olina 
Štvrtok 9.10.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé  Regina a Ján Meždej 
Piatok 10.10.2014 Féria 18:00 Jabloň  Ján, Anna, Michal a Mária 

Sobota 11.10.2014 Vigília 28. nedele cez rok 
15:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
 Marta, Bernardína a Juraj Gamrát 

Nedeľa 12.10.2014 28. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Ján, Terézia a Ján Meždej 
ZBP rodiny Černekovej 
ZBP Agáta s rodinou (45.r.) 

Sobota 18.10.2014 Vigília 29. nedele cez rok 
15:00 
15:00 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
Vlastný úmysel 

Nedeľa 19.10.2014 
29. nedeľa cez rok 
(zbierka na misie) 

8:00 
9:30 
9:15 

10:30 
 

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

 Ján Lukáč (10.výr.) 
Vlastný úmysel 
ZBP pre manžela a syna 
ZBP Jaroslav Ferjak (50.r.) a vnučka Sofia 
(1.r.) 

Pondelok 20.10.2014 
Féria 7:00 

8:00 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Anna Židziková 
 Helena Čopanová (1.výr.) 

Utorok 21.10.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Streda 22.10.2014 Féria 18:00 Jabloň  Ján Lehet 

Štvrtok 23.10.2014 
Féria 17:00 

18:00 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Helena Kucanová (1.výr.) 
ZBP Juraj a Marta (40.r.manž.) 

Piatok 24.10.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 25.10.2014 Vigília 30. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé  Anna Meždejová 

Nedeľa 26.10.2014 
30. nedeľa cez rok 

(zmena času: 3:00 => 2:00) 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
 
Hrabovec n./L. 

ZBP a poďakovanie za 20. r. manželstva 
ZBP pre syna z rodiny Gribovej a za 
rodinu Lukáčovú 
ZBP Eduard Demčák s rodinou (50.r.) 

Pondelok 27.10.2014 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Utorok 28.10.2014 Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sv.) 19:00 Hrabovec n./L. ZBP manželov Ufnárových (50.r.manž.) 
Streda 29.10.2014 Féria 19:00 Jabloň  Anna a Štefan Dzurov 
Štvrtok 30.10.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé Za duše v očistci 
Piatok 31.10.2014 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Ján a Anna Kulan 
 

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

INFORMAČNÝ BULLETIN 10/2014; 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  

 

Paradox našich dní: 
„Hovoríme, že doba je zlá, ale zakrátko budeme spomínať na staré dobré časy.“ 

(neznámy autor) 


