
 
 

 
 

Naučiť sa vnímať človeka 

Každý z nás, kto nemá problémy so zrakom, si 
možno ani neuvedomuje jeho hodnotu a veľkosť. Každodenné starosti            
a povinnosti nás oberajú  o skutočný  pohľad na veci, aké naozaj sú a aký 
majú pre nás význam.  

To sa, žiaľ, stáva pravidlom v predvianočnom čase, kedy často bez 
povšimnutia prechádzame ulicami a hľadíme do výkladov, aby sme urobili posledné 
nákupy. Zrak zväčša upierame na materiálne veci a vnímame len vonkajšok vecí, 
pričom podstata nám uniká. Uniká nám správny pohľad na človeka. To známe  
Exuperyho: „Dobre vidíme iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné,“ akoby          
v dnešnej dobe strácalo na aktuálnosti. Veľakrát nám chýba Kristov pohľad na 

človeka, ktorého narodenie si zakrátko pripomenieme.  
Túto skutočnosť vyjadril svojím obrazom „Poklona 
pastierov“ aj holandský maliar  Anthonis van Dyck. Je na 
ňom znázornená skupina ľudí. Prinášajú dary a s obdivom 
hľadia na malé dieťa, o ktorom počuli. Na obraze je 
zaujímavá skutočnosť, že dieťa a matka nehľadia na dary, ale 
smerom ku vchodu do jaskyne, akoby ešte na niekoho čakali, 
alebo dokonca akoby už niekoho videli vo vchode stáť            
a neboli si istí, či príde až k dieťaťu alebo nie.  
Hoci Anthonis van Dyck žil v 17. stor., ukrýva jeho obraz  
aktuálne posolstvo aj dnes.  

Ježiš čaká, pozerá sa na nás a pozýva nás k sebe.  Netúži po daroch, ale ide mu 
o človeka. Túži sa s ním stretnúť... Ako odpovedáme na jeho pozvanie? Máme 
vôbec čas zastaviť sa, vojsť a zamyslieť sa nad tým, ako chceme prežiť Vianoce 
a napokon aj celý svoj život?  

Kristus čaká a túži vstúpiť do srdca každého jedného z nás. Je pripravený 
priniesť svoj pokoj, skrytú silu lásky a dobra. Táto sila, vychádzajúca z osobného 
stretnutia s Ním, nás pobáda k tomu, aby sme sa stali šíriteľmi pokoja aj vo vzťahu k 
druhým. Človek niekedy stráca zmysel pre skutočné hodnoty a my môžeme byť 
tými, ktorí ich druhým pomôžu opäť objaviť.  

Drahí čitatelia, keď prežijeme vianočný čas v tomto duchu, svetlo Vianoc nám 
bude svietiť i počas všedných dní nášho života. Teda aj potom, keď odložíme 
vianočnú výzdobu a keď sa pominie zvuk kolied, aj vtedy budeme mať obnovený 
pohľad na človeka. Pohľad stále viac podobný pohľadu Krista, ktorý v tomto čase 
prichádza do našich sŕdc. (Peter Juhás) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Detské okienko  
1 Meno jedného z Troch kráľov 

2 Mesto narodenia Ježiša 
3 Jeden z darov Troch kráľov 

4 vianočné piesne 
5 Kto ohlásil Narodenie Pána 

6 Vianočná ryba 
7 Cisár, ktorý dal povraždiť deti 

8 Obdobie Narodenia Pána 
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Modlitba za rodinu pri štedrovečernom stole 

Oslavujeme Ťa, Nebeský Otče za Tvoju veľkú 

lásku k nám, že nám posielaš svojho Syna, aby 

nás vyslobodil z hriechov, vykúpil z moci diabla 

a smrti. 

On je naša záchrana – náš Spasiteľ a Vykupiteľ. 

Ďakujeme Ti, že si sa nám opäť dal dožiť 

sviatkov Jeho narodenia a prosíme, odpusť nám 

všetko, čím sme sa previnili proti Tebe a proti 

naším blízkym. 

Prosíme Ťa, príď do našej rodiny a zostaň s nami 

stále, pretože Ty, stelesnená láska, si svetlom 

a šťastím nášho života. 

Ďakujeme Ti, že nás posilňuješ nádejou na večný 

život. 

Prosíme, poteš smutných, posilni chorých; buď 

s tými, ktorí sú dnes osamelí. Pomôž ľuďom 

navzájom si odpustiť. Nedovoľ víťaziť 

nepriateľstvu a násiliu, ale pomáhaj k víťazstvu 

všetkého dobrého, čo napomáha životu podľa 

Tvojej vôle.  

Požehnaj celý svet, našu vlasť, Cirkev, našu 

farnosť i rodinu pokojom a radosťou.  

Trojjediný Bože, buď s nami a so svojím 

požehnaním cez vianočné sviatky i potom, až na 

veky!  

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december 

 4.12.  -  prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Hrabovci n./L. budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

 5.12.  -   prvý piatok; prvopiatková spoveď vypadá, nahrádza ju vianočná sv. zmierenia. 

 6.12. -  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15 
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Tento mesiac sa predmodlievajú členovia 
Ružencového bratstva z Jablone. Srdečne pozývam veriacich z celej farnosti. 
 

 

Príjemný a požehnaný 

čas Adventu a Vianoc,  

radosť, pokoj a lásku  

v kruhu najbližších  

Vám všetkým  

z úprimného srdca želá  

duchovný otec Peter  

 



  7.12.  -   prvá nedeľa v mesiaci - ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať!  
     Adorácia Sviatosti Oltárnej sa tento mesiac uskutoční takto:  

Zbudské Dlhé           13:50 – 14:40       (so sviatostným požehnaním)  

Hrabovec n./L.         14:00 – 14:30       (so sviatostným požehnaním) 

  8.12. -  Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
 24.12. – Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich blízkych 

okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou. 
 31.12. –  Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože 

chválime“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 
––––––––––––––––––––– 
 Adventné zamyslenia: Advent so svätým Jánom Pavlom II. je aktivita Konferencie biskupov 

Slovenska a je určená všetkým ľuďom dobrej vôle. Cieľom tejto aktivity je pomôcť 
duchovne sa pripraviť na príchod Krista. Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na 
internetovej stránke advent.kbs.sk (Tí, čo boli prihlásení do pôstnej aktivity, sa nemusia 
nanovo prihlasovať). Zamyslenia budú prichádzať od 30. novembra (prvá adventná nedeľa) 
do 1. januára. 

 Rok zasväteného života: Svätý Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života. 
Rehole pripravujú viacero podujatí, ktorými chcú prehĺbiť vlastnú duchovnosť, umožniť 
iným nahliadnuť do spôsobu zasväteného života a najmä mladým ľuďom ukázať jeho 
vnútornú krásu a príťažlivosť. Bližšie info na www.zasvatenyzivot.sk 

 Roráty: ranné sv. omše o 6.00 hod. budú rorátne. 
 Návšteva biskupa, sv. Mikuláša: V dňoch 6. a 7. 12. (6.12. – Hrabovec n./L.; 7.12. – 

Slovenské Krivé, Jabloň a Zbudské Dlhé) zavíta do našej farnosti sv. Mikuláš.       
Pri sv. omšiach rozdá dobrým deťom darčeky. (sponzormi sú obecné úrady) 

 Zimné kántrové dni: V dňoch 10.12.; 12.12. a 13.12.2014 sú zimné kántrové dni. Záväzný je 
jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, 
duchovná obnova rodín a modlitba o pokoj vo svete. 

 Stretnutie birmovancov: bude v piatok 12. 12. o 17:00 pre HR a ZD, o 18:00 pre JA a SK. 
 Spoveď chorých: Spoveď chorých pred vianočnými sviatkami bude 19.12.2014 t.j. piatok 

od 8.00 hod. Prosím, aby ste ich nahlásili v sakristii do 14.12.2014. 
 „Hľadáme prístrešie...“ od 15.12. do 23.12.2014 sa budeme v našich kostoloch modliť 

deviatnik: „Hľadáme prístrešie pre Sv. Rodinu“ vždy o 18.00 hod., 
ak je večer sv. omša, deviatnik sa pomodlíme pred sv. omšou. Na  
3. a 4. adventnú nedeľu (t.j. 14. 12. a 21. 12.) bude deviatnik 
v rámci popoludňajšej pobožnosti. 

 Jasličková pobožnosť: 25.12.2014    o   14.00 – Hrabovec n./L. 
26.12.2014    o   14.00 – Zbudské Dlhé; o 15.00 - Jabloň 
Program pripravujú deti a mládež jednotlivých obcí. 

 Vianočná sviatosť zmierenia:  

Nedeľa  (4 kňazi) 14. 12. 2014 
Slov. Krivé  
Jabloň  
Zbudské Dlhé  

14.00 – 14.30 
15.00 – 16.00 
16.30 – 17.30 

Utorok   (5 kňazi) 16. 12. 2014 Hrabovec n./L.  16.30 – 18.00 

Rozpis predvianočného spovedania v iných farnostiach dekanátu bude zverejnený  
na našej webovej stránke www.zbudskedlhe.fara.sk  

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Utorok 2.12.2014 Féria 18:00 Jabloň  Mária, Terézia a Andrej Gazdík 

Streda 3.12.2014 Sv. František Xaverský (sp.) 
16:30 
18:00 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

ZBP a poďakovanie Magdalény (60.r.) 
ZBP Libuša s rodinou (40.r.) 

Štvrtok 4.12.2014 Prvý štvrtok 18:00 Hrabovec n./L.  Margita Kolesárová 

Piatok 5.12.2014 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Štefan a Tomáš Králik 

Sobota 6.12.2014 Vigília 2. adventnej  nedele 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 7.12.2014 
2. adventná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Ján Lopata a Anna Šitková 
ZBP rod. Dudová, Ficiková a Greňová 
 Štefan a Mária Šuľák 

Pondelok 8.12.2014 
Nepoškvrnené Počatie  

Panny Márie  
 (prikázaný sviatok) 

16:00 
17:00 

 
18:00 
18:30 

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

Za farnosť 
ZBP detí, vnúčat, pravnúčat, za ich rodičov 
a starých rodičov 
 Andrej, Štefan a Anna 
 Anna Kataníková 

Utorok 9.12.2014 Féria 6:00 Slov. Krivé Za duše v očistci 
Streda 10.12.2014 Féria 6:00 Jabloň  Ján, Mária a Štefan 
Štvrtok 11.12.2014 Féria 6:00 Zbudské Dlhé  Ján ml. 
Piatok 12.12.2014 Féria 6:00 Hrabovec n./L.  Helena Valaliková 
Sobota 13.12.2014 Vigília 3. adventnej  nedele 18:00 Jabloň Za farnosť 

Nedeľa 14.12.2014 3. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Anna (10.výr.) a Jozef Halajčík 
 Eva 
 Mária a Štefan 

Pondelok 15.12.2014 Féria 6:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Utorok 16.12.2014 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Ján Sakalík 
Streda 17.12.2014 Féria 6:00 Jabloň  Ján Lehet 
Štvrtok 18.12.2014 Féria 6:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 19.12.2014 Féria 6:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 20.12.2014 Vigília 4. adventnej  nedele 18:00 Slov. Krivé ZBP pre rodiny 

Nedeľa 21.12.2014 4. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť 
ZBP Pavlína Albičuková (80.r.) 
ZBP Štefan (50.r.) 

Pondelok 22.12.2014 Féria 18:00 Slov. Krivé  Gregor Meždej (27.výr.) a Miroslav 
Utorok 23.12.2014 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Marián 

Streda 24.12.2014 Štedrý deň 
22:00 
24:00 
24:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Eva Sitarčíková (20.r.) 
Vlastný úmysel  

Štvrtok 25.12.2014 
Narodenie Pána 

(slávnosť) 

9:15 
9:15 

10:30 
10:30 

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

Za farnosť  
 Ján 
 Peter Karoľ 
ZBP rod. Valichnáčovej a Kováčovej  

Piatok 26.12.2014 Sv. Štefan, mučeník  (sv.) 

9:15 
9:15 

10:30 
10:30 

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

 Štefan st. a Štefan ml. Andrejov 
Za  bohuznámych 
 Ján Tkáčik, kňaz 
ZBP rod. Veľasovej a Čopanovej   

Sobota 27.12.2014 Vigília – Sv. Rodiny 18:00 Slov. Krivé ZBP Jakub (18.r.) 

Nedeľa 28.12.2014 
Svätej Rodiny  

Ježiša, Márie a Jozefa 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Anna a Ján Mríz 
 Ján a Anna Chaľ 
 Štefan Bačko 

Pondelok 29.12.2014 5-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Jabloň  Helena a Michal Karoľ 
Utorok 30.12.2014 6-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Hrabovec n./L.  Jozef Albičuk (9.výr.) 
Streda 31.12.2014 Vigília – Panny Márie Bohorodičky 17:00 Zbudské Dlhé  Štefan Kulan (1.výr.) 
 

* HR   Anna Dudová, Jozef Orlej, Anna Kataniková, Peter Karoľ, Ján Demčák, Andrej Cichý, Andrej Karoľ, Michal Kolesár 
* ZD   Ján Milaniak, Jozef Džugan, Anna Kulanová, Pavol Smetanka, Andrej Bober, Anna Chaľová, Pavlína Jurašková 
* SK   Ján Meždej, Monika Bachurová, Miroslav Meždej, Ján Lopata, Anna Sitková 

INFORMAČNÝ BULLETIN 12/2014; 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  

 


