
 
 

 
 

Dušičky – spomienka a memento 

Pomaly sa blíži čas prvých novembrových dní, čas 
spomienok, ale zároveň aj čas pamäte (mementa) pre nás tu na zemi ešte 
žijúcich.  
Ako bohoslovci košického seminára, sme radi trávili čas dušičkovej oktávy na 
cintoríne pri kostole sv. Rozálie. Ticho jesenného popoludnia a modlitby, ktoré sme 
obetovali za duše zosnulých, prerušoval azda len spev vtákov. Takto sme sa stávali 
bližšími k tým, ktorí nás už predišli do večnosti.  
Všímali sme si aj príbuzných, ako sa zastavili pri hrobe poliať kvety a ticho sa 
pomodliť za ich spásu. Zaujímavé boli na náhrobných kameňoch nápisy na rozlúčku. 

Najčastejšie bolo prianie večného odpočinku, 
ako aj krátke a dôverné: „S Bohom“ alebo „Do 
videnia.“ To „do videnia“ neznamenalo len 
nádej na stretnutie vo večnosti, ale bolo              
i sľubom častejšej návštevy miesta dočasného 
odpočinku.  
Všetci dobre vieme, že pre zosnulých 
najpotrebnejšia a najdôležitejšia je modlitba. 
Modlitba nepomôže rozpadávajúcemu sa telu, 

ale duši, ktorá na zemi kedysi oživovala telo. Modlitba je mostom, kde prosíme Pána 
života a smrti za dušu nám blízku. Veď princípom života v človeku je duša 
a predovšetkým tá potrebuje našu pomoc. Má to byť pomoc spočívajúca nielen          
v modlitbách, ale aj v obetovaní svätých omší a svätých prijímaní, prác, utrpenia        
i zásluh skrze nášho Pána Ježiša Krista. On je jediný prostredník medzi nimi a nami. 
Spájame sa s celou Cirkvou, ktorá pri každej svätej omši prosí za všetkých živých       
i mŕtvych. Duše našich blízkych očakávajú našu pomoc. Koľko dobrého nám urobili 
a môžu urobiť aj oni. Keby naše modlitby pre nich neboli potrebné, nermúťme sa, 
Pán Boh ich použije pre tie duše, ktoré to najviac potrebujú a nikto za nich neprosí. 
Tie nám budú nevýslovne vďačné. 
Návšteva cintorína najmä v týchto prvých novembrových dňoch je nielen k tomu, 
aby sme zapálili sviecu, položili kyticu chryzantém a pomodlili sa za duše blízkych, 
ale je to aj čas, kedy si uvedomíme, že aj my k smrti smerujeme, že aj my raz tam 
odpočívať budeme. Na túto skutočnosť nezabúdajme a často na to pamätajme. 
Prichádzajú mi na myseľ slová piesne Petra Nagya „Poslednýkrát“. Refrén znie: 
„Spievaj tak, jak poslednýkrát; miluj tak, jak poslednýkrát; skús žiť tak, jak 
poslednýkrát, veď možno dnes si tu poslednýkrát.“ (duchovný Peter) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Kde nevládne smrť 
Podľa ságy obyvatelia jedného afrického kmeňa boli nadmieru chorí a vyslali poslov 
na všetky strany hľadať miesto, kde by smrť nevládla. Akonáhle ho nájdu, celý 
národ sa tam presťahuje. Poslovia sa po dlhých rokoch vrátili so zdrvujúcou 
správou: „Len zomrime spokojne tu, kde umierali naši otcovia, lebo na celom svete 
nie je zem, kde by smrť nevládla.“ A predsa vieme o jednom kráľovstve, kde „už 
nebude smrť, ani nárek, ani bolesť“, kde jeho obyvatelia „už nikdy nebudú mať hlad 
ani smäd, nebude už im nič ubližovať... Boh sám zotrie každú slzu z očí. Túto 
ohromujúcu a svätú skutočnosť vyznávame slovami: „Verím v tela vzkriesenia 
a život večný!“ (prevzaté z knihy - J. Jurko: „Na jeden dúšok“, s. 158) 
 

Detské okienko  
(správne odpoveď z tajničky č. 1 znie: „Eucharistia“) 

1 Rieka, v kt. bol Ježiš pokrstený 
2 Povolanie Jozefa 

3 Sviatosť zmierenia ináč 
4 Prvá sviatosť 

5 Učeník, kt. Ježiša zradil 
6 Mesto narodenia Krista 

7 Dom Boží ináč 
8 Hriech Adama a Evy voláme 

9 Mesto, kde Ježiš vyrastal 
10 Grécke meno apoštola Petra 

      
       
      
      
     
        
        
       
       
      

 
Tajnička č. 2: .................................................................................. 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac november 

 31.10. – v tento deň od 9:00 budem spovedať chorých pred Dušičkami. Začnem           
v Hrabovci n/L., postupne až po Slov. Krivé. Chorých nahláste v sakristii 
kostola.  

 1.11. - Slávnosť všetkých svätých – Dušičkové pobožnosti na cintorínoch budú 
v tento deň takto: 
Hrabovec n./L. – 13.00 hod.  
Zbudské Dlhé  – 13.30 hod. 

Jabloň  – 14.00 hod. 
Slov. Krivé –  14.30 hod. 

Pol hodiny pred pobožnosťou sa pomodlime sv. ruženec pri kríži na cintoríne. 

 2.11. -  Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). V tento deň bude 
svätú omšu o 10.30 v Zbudskom Dlhom slúžiť Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup. 

 3.11. - V tento deň náš rodák, otec arcibiskup Mons. Bernard Bober sa dožíva 64 
rokov. Spomeňme si naňho v našich modlitbách.  

 



 5.11. -   Celodenná farská poklona; časový harmonogram: 

 Zbudské Dlhé  10.00 – 17.45 Jabloň 10.30 –  16.45 

 Hrabovec n./L. 10.15 – 17.15 Sl. Krivé 10.45 –  16.15    
Prosím, zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.  
Po ukončení poklony v SK, ZD a HR bude krátka Bohoslužba Slova a sväté 
prijímanie, aby sme mohli získať úplné odpustky pre duše v očistci. 

 7.11.     -  prvý piatok v mesiaci 

 16.11.  -  je zbierka „Zachráňme katedrálu.“ Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.  

 18.11. -   konajú sa kňazské rekolekcie nášho dekanátu.  

 23.11. - nedeľou „Krista Kráľa“ sa končí liturgický rok a Prvou adventnou nedeľou začína 
nový liturgický rok. Vo všetkých kostoloch po sv. prijímaní bude vyložená Sviatosť 
Oltárna a obnovíme si zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. (Modlitba zasvätenia je v JKS po litániách k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu). Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 30.11. - Pri všetkých sv. omšiach z Prvej adventnej nedele bude požehnanie adventných 
vencov. Kto chce, môže si priniesť adventný veniec na požehnanie pred oltár. 
V túto nedeľu bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 

––––––––––––––––––––– 
 Sviečka za nenarodené deti: v deň, keď si budeme spomínať na našich drahých zosnulých 

(2.11.), môžeme si spomenúť aj na zomrelé nenarodené deti a zapáliť sviečku aj im. Za 
príspevok 1€ (zakúpením sviečky v sakristii kostola) podporíte projekty zamerané na 
ochranu ľudského života. 

 Úplné odpustky počas dušičkovej oktávy: 

Kto v tento deň nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím 
v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Je 
potrebné splniť tri podmienky: sv. zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca 
(Otčenáš, Zdravas´, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť náklonnosť k hriechu.  Veriaci, ktorý 
nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať  odpustky, 
ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1.novembra. do 8.novembra. 
Aby ste mohli získavať tieto odpustky, sv. prijímanie budem podávať podľa rozpisu, ktorý 
bude vyvesený aj na nástenke v kostole. Zároveň v tieto dni budú otvorené aj kostoly na 
osobnú modlitbu pred svätostánkom. 

 Sv. omše za účasti birmovancov budú: 14. 11. – v Jabloni (pre JA a SK);    
                                      28. 11. – v Hrabovci n./L. (pre HR a ZD) 

************ 
Rozpis podávania Eucharistie počas dušičkovej oktávy – 2014 

 

Deň Dátum Hrabovec n./L. Zbudské Dlhé Jabloň Slov. Krivé 
Pondelok 3.11.2014 pri sv. omši 16:30 17:00 17:30 

Utorok 4.11.2014 17:00 16:30 pri sv. omši 17:30 
Streda 5.11.2014 17:30 pri sv. omši  17:00 16:30 

Štvrtok 6.11.2014 17:00 16:30 17:30 pri sv. omši  

Piatok 7.11.2014 pri sv. omši 17:30 pri sv. omši 16:30 
Sobota 8.11.2014 pri sv. omši 16:45 16:20 16:00 

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Sobota 1.11.2014 

Všetkých svätých (sl.) 
Prikázaný sviatok 

(dušičková pobožnosť na 
cintorínoch) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

Slov. Krivé 
Hrabovec n/L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Helena Balicová 
Za vypočuté prosby 
ZBP a poďakovanie za prežité roky 
 Michal, Michal a Anna Dudo 

Nedeľa  2.11.2014 
Spomienka na všetkých 

verných zosnulých 
(ofera na kostol) 

7:00 
8:00 

 
9:15 

10:30 

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

Na úmysel Marty 
 Štefan a Veronika Cichý;  Ján a Anna 
Valichnáč 
 Tomáš, Jozef a Anna   (celebruje J. Kmec) 
Vlastný úmysel   (celebruje Mons. B. Bober) 

Pondelok 3.11.2014 Féria 18:00 Hrabovec n/L. Za zosnulých 
Utorok 4.11.2014 Sv. Karol Boromejský, bisk. (sp) 18:00 Jabloň Za zosnulých 

Streda 5.11.2014 
Féria 

Celodenná farská poklona 
18:00 Zbudské Dlhé Za zosnulých 

Štvrtok 6.11.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé Za zosnulých 

Piatok 7.11.2014 Prvý piatok 

16:30 
17:00 
17:30 
18:00 

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
ZBP Štefan Gamrát, č. 149 

Sobota 8.11.2014 
Vigília - Výročie posviacky 

Lateránskej baziliky 
17:15 
18:00 

 
Hrabovec n./L. 

Modlitba posv. ruženca  
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 9.11.2014 
32. nedeľa cez rok 

Výročie posviacky Lateránskej 
baziliky 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

Vlastný úmysel 
 Anna Meždejová (1.výr.) 
ZBP Mária Dzurová (60.r.) 

Utorok 11.11.2014 Sv. Martin z Tours, bisk. (sp.) 18:00 Hrabovec n/L.  Margita Kolesárová 
Streda 12.11.2014 Sv. Jozafát, bisk. a muč. (sp.) 18:00 Zbudské Krivé  Michal a Ema Kopej 

Štvrtok 13.11.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé 
 Ján, Anna, Milan kňaz (2.výr.) a Ján 
Balicoví 

Piatok 14.11.2014 Féria 18:00 Jabloň  Ján Lehet                             /birmovanci/ 
Sobota 15.11.2014 Vigília 33. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé Na úmysel bohuznámej 

Nedeľa 16.11.2014 
33. nedeľa cez rok 

(zbierka „Zachráňme 
katedrálu“) 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n/L. 

ZBP rod. Belicová a Lukáčová 
 Helena Boberová 
 Helena Valaliková 

Pondelok 17.11.2014 Sv. Alžbeta Uhorská, reh. (sp.) 18:00 Jabloň  Jozef, Helena, Ján a Klára Dudo 
Utorok 18.11.2014 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Michal a Anna Slobodník   /rekolekcie/ 
Streda 19.11.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Štvrtok 20.11.2014 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 21.11.2014 Obetovanie Panny Márie (sp.) 18:00 Hrabovec n/L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 22.11.2014 Vigília – Krista Kráľa 18:00 Slov. Krivé  Peter 

Nedeľa 23.11.2014 Krista Kráľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n/L. 
Jabloň 

ZBP Irina Chudá 
ZBP Anna Gužíková, č. 15 (85.r.) 
ZBP Erik Mitro (20.r.) 

Pondelok 24.11.2014 Sv. Ondrej Dunc-Laka a spoloč. 18:00 Zbudské Dlhé  Andrej Kulan 
Utorok 25.11.2014 Féria 7:00 Slov. Krivé Na úmysel matky 
Streda 26.11.2014 Féria 18:00 Jabloň  Štefan a Mária, Štefan a Anna 
Štvrtok 27.11.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé ZBP Šimon Bachura 
Piatok 28.11.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Helena a Michal Židzik      /birmovanci/ 
Sobota 29.11.2014 Vigília 1. adventnej  nedele 18:00 Jabloň ZBP vnúčat, pravnúčku a ich rodičov 

Nedeľa 30.11.2014 
1. adventná nedeľa 
(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n/L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Dana a Peter Zaťko 
 František 
ZBP Michal Rudy (70.r.) 

 

* 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, Anna Chaľová 
* SK   Ján Meždej, Monika Bachurová, Miroslav Meždej, Ján Lopata, Anna Sitková 

INFORMAČNÝ BULLETIN 11/2014; 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  

 


