
 
 

 
 

Zmysel utrpenia 

V poslednom čase sme mohli zaznamenať 
väčší výskyt chrípky. Mnohí z nás museli navštíviť lekára a začať sa liečiť. 
Odstavilo nás to na niekoľko dní. V tej chvíli si prajeme len jedno a to byť 
čím skôr zdraví. Hoci niektorým školákom to niekedy príde i vhod.  

Jedno nám však musí byť jasné a to, že každá choroba sa dotýka nás celých, to 
znamená, že dôležitú úlohu tu hrá bolesť aj naše vnútorné rozpoloženie, ktoré nás 
týmto ovplyvňuje. A práve v tomto stave choroby vieme oceniť, aké je zdravie 
cenné. Choroba nás odstaví na čas z víra našich povinností a posadí nás akoby na 
„kraj cesty“, kde sme len sami a kedy popred nás prechádza veľké množstvo ľudí, 
ale málokto nám svoju pozornosť venuje.  
A práve tu zohráva silná viera svoju úlohu - veriť, že sa uzdravíme. Skúsenosť 
ukazuje, že mnohí ľudia práve skrze túto silu veriť sa uzdravili. Choroba je len jeden 

z aspektov v našom živote, ktorý nás postaví do pozície 
zaujať nielen vonkajší, ale najmä vnútorný postoj 
k utrpeniu.  

Každá choroba, či utrpenie má svoj význam. Ostáva 
v konečnom dôsledku len na nás, aký postoj zaujmeme. Veľa 
možnosti však nie je. Alebo na jednej strane podľahneme 
chorobe a najmä k presvedčeniu, že sa tak skoro 
neuzdravíme, že naša choroba je veľmi ťažká, alebo na 
druhej strane budeme veriť v uzdravenie.  

Jeden neznámy vojak napísal takúto báseň: „Žiadal 
som od Boha silu aby som sa mohol presadiť. Urobil ma 
slabým, aby som sa naučil pokore. Žiadal som o Boha 

zdravie, aby som mohol urobiť veľké veci. Ochorel som, aby som mohol urobiť niečo 
hodnotnejšie. Žiadal som bohatstvo, aby som mohol byť šťastný. Dostal som biedu, 
aby som sa stal múdrym. Žiadal som moc, aby ma ľudia velebili. Dostal som 
bezmocnosť, aby som cítil potrebu Boha. Žiadal som všetko, aby som mohol mať 
radosť zo života. Dostal som život, aby som sa mohol zo všetkého radovať. Nedostal 
som nič z toho, o čo som žiadal, ale dostal som všetko, v čo som dúfal. Takmer proti 
mojej vôli boli moje modlitby vyslyšané. Som najbohatší z obdarovaných.“ 
Vidíme, ako veľmi je ťažké nájsť v chorobe a utrpeniu zmysel. Ale ak ho človek 
nájde, nájde aj posilu, ktorá ho povedie k uzdraveniu. Zdravý človek je krásny, ale 
musí na neho prísť trochu nejakej choroby, aby sa stal tiež duchovne krásnym. O to 
nech nám ide aj dnes. (Peter Juhás) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Detské okienko  

1 prvý zo siedmich hriechov 
2 Modlitba Pána 

3 koľko je Božích prikázaní? 
4 koľko máme sviatosti? 

5 ktorý deň v týždni je kajúci? 
6 obdobie, kt. práve prežívame 
7 Boží hlas v našom srdci je...? 

8 miesto konania bohosl. obety 
9 piaty Boží príkaz 

10 rozhovor s Bohom  
11 učeník, ktorý nahradil Judáša 
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Tajnička č. 6: .................................................................................. 
 
Pane, zmiluj sa nado mnou 
Daj mi, Pane, nekonečnú lásku k Tebe a ku všetkým 
ľuďom, svätú úctu k pravde a spravodlivosti, ochotu 
plniť Tvoju vôľu a hľadať všade len to, čo je správne! 
Daj mi, Pane, ducha nezlomnosti v nasledovaní 
dobra i pri prehratých bitkách so sebou! 
Daj mi, Pane, ducha úprimnosti, aby som stál so 
svojím slovom, či hovorím s Tebou alebo s druhými. 
Daj mi, Pane, ducha zdatnosti, aby som sa nedal 
odvrátiť z cesty dobra ani výsmechom, ani 
vyhrážkami. 
Daj mi, Pane, ducha spravodlivosti, aby som 
každému dal, čo mu patrí. 
Daj mi, Pane, ducha rozvahy a pokoja, aby som sa 
nedal strhnúť k podlosti, ani podlosťou 
a nadávkami. 
Daj mi, Pane, ducha neohrozenosti voči klamom, 
zákernosti a zlomyseľnosti! 
Daj mi, Pane, ducha zhovievavosti voči pokleskom 
a slabostiam druhých! 
Daj mi, Pane, ducha vytrvalosti v práci! Daj mi, 
Pane, ducha skromnosti!  
Daj mi, Pane, ducha obetavosti a rozdávania sa! 
Daj mi, Pane, ducha neúprosného pohľadu na seba 
a všetky svoje chyby! 
Daj mi, Pane, ducha presnosti v slove a čase! Daj mi, 
Pane, ducha veselosti a hrejivej osobnej ľudskosti! 
Daj mi, Pane, rovnováhu, pokoj, humor pri malých 
i veľkých nehodách a príkoriach! 
Daj mi, Pane, ducha úprimnej radosti z úspechu 
druhého! 
Daj mi, Pane, ducha vďačnosti voči Bohu, rodičom 
a všetkým dobrodincom! 

Daj mi, Pane, hrdosť Božieho dieťaťa a nezlomnosť 
voči podlosti! 
Daj mi, Pane, ducha odolnosti voči triumfom 
a poníženiam! Daj mi, Pane, lásku a vytrvalosť 
v čistote! 
Daj mi, Pane, rozoznávať podstatné od vedľajšieho! 
Daj mi, Pane, ducha zdatnosti, aby som vedel 
odolávať lákadlám, priznať každú vinu, brániť 
nevinného! 
Daj mi, Pane, ducha hrdinskosti v ťažkostiach!  
Chráň ma, Pane, od klamania, vytáčania, 
preháňania!  
Chráň ma, Pane, od pocitu horkosti, sklamania pri 
nevďačnosti!  
Chráň ma, Pane, od samoľúbosti a ponižujúceho 
žobrania ľudskej chvály! 
Chráň ma, Pane, od ducha hrubosti a bezcitnosti 
voči druhým!  
Chráň ma, Pane, od pýchy a neústupnosti pri 
odpúšťaní! 
Chráň ma, Pane, od ducha otroctva voči móde 
a rečiam plytkých ľudí! 
Chráň ma, Pane, od ducha ohovárania a stáleho 
obviňovania iných! 
Chráň ma, Pane, od ducha zhýčkanosti, 
prebieravosti! 
Chráň ma, Pane, od ducha zbabelosti, ktorý svoju 
vinu kladie na druhých. 
Pane Ježišu, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou 
hriešnikom! 
(Prevzaté z brož. ThDr. Ján Rybár: Výber 
z najkrajších modlitieb sveta) 

 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac marec 

   1.3.  - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.  

   6.3. - prvý piatok - dopoludnia ako zvyčajne budem spovedať chorých, nahláste ich 
v sakristii kostola. 

   7.3. - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15 
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Predmodlievajú sa birmovanci z HR a ZD. 

 10.3. - Kňazské rekolekcie nášho dekanátu začnú sv. omšou o 9:00 hod. v Topoľovke. 

 13.3. - pripomíname si 2. výročie zvolenia pápeža Františka. 

-------------------------   

 Pobožnosť krížovej cesty: každý piatok o 18.00 hod. a každú nedeľu o 14.00 hod.   
Ak je v ten deň sv. omša (piatok), pobožnosť bude pol hodiny pred sv. omšou. 

 Spovedanie chorých: okrem 6. 3. (pred prvým piatkom) budem spovedať chorých aj 
pred veľkonočnými sviatkami a to 27. 3. (piatok) hneď ráno po sv. omši – od 
7:30 hod. z Hrabovca n./L. až po Slovenské Krivé. Chorých nahláste do 25. 3.  

 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: v nedeľu 8. marca 2015 o 15.00 hod.         
sa uskutoční na farskom úrade stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť 
aspoň jedného rodiča je nutná. 

 Udeľovanie sv. birmovania: bude 27. júna 2015 o 11.00 hod. v Hrabovci n./L. 
 Výročie biskupskej vysviacky: Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup (17.3.1990), 

Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup (20.3.2004). Zahŕňajme ich do 
svojich modlitieb. 

 Národné stretnutie mládeže: tí, ktorí sa chcú zúčastniť od 31. 7. do 2. 8. 2015 na 
Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade môžu sa výhradne on-line 
zaregistrovať na http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/registracia, kde 
nájdu aj podrobné informácie. 

 Zmena času: V noci zo soboty na nedeľu (28.3. na 29.3.) sa posúva čas z 2. na 3. hod. 
 Poznámka: čas vysluhovania sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami 

oznámim v rámci nedeľných oznamov.  

************ 
 Sviatosť zmierenia na mesiac – marec (prvopiatková) 

Utorok 
(2 kňazi) 

3.3.2015 
Hrabovec n./L. 
Jabloň  

16:00 – 17:30 
17:30 – 19:00 

Streda 4.3.2015 Slov. Krivé 17:00 – 18:00 

Štvrtok 5.3.2015 Zbudské Dlhé 16:30 – 18:00 
 

 Náuka pre birmovancov v mesiaci marec: 

 Jabloň a Slov. Krivé Hrabovec n./L. a Zb. Dlhé 

7.3.2015 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 

14.3.2015 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 
21.3.2015 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Marec 2015 Rozpis svätých omší na mesiac: 

DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Pondelok 2.3.2015 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Jozef Gužik, č. 15 
Utorok 3.3.2015 Féria 19:00 Jabloň ZBP Ľubomír (50.r.) 
Streda 4.3.2015 Féria 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Štvrtok 5.3.2015 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Juraj a Helena Holovka 

Piatok 6.3.2015 Féria 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
ZBP Ľudmila Karoľová (55.r.) 

Sobota 7.3.2015 Vigília 3. pôstnej nedele 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 

Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 8.3.2015 3. pôstna nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Ľuboslava s rodinou (70.r.) 
ZBP Veronika Hrinová (70.r.) 

Pondelok 9.3.2015 Féria 18:00 Jabloň 
ZBP rod. Dutková a Eštoková 
(30.r.manž.) 

Utorok 10.3.2015 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Juraj a Mária Veľas 
Streda 11.3.2015 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Štvrtok 12.3.2015 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 13.3.2015 Féria 18:00 Slov. Krivé  Štefan a Mária Čopan 
Sobota 14.3.2015 Vigília 4. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé Na úmysel matky 

Nedeľa 15.3.2015 4. pôstna nedeľa 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

Za farnosť 
 Štefan Jesenko 
 Helena a Michal Židzik;  Dana 
a Peter Zaťko 

Utorok 17.3.2015 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Milan 

Streda 18.3.2015 Vigília sv. Jozefa 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Albert 
ZBP novomanželov Labunových  

Štvrtok 19.3.2015 
Sv. Jozef, ženích Panny Márie 

(neprikázaný sviatok) 
17:00 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Jozef Pastirik  
 Ján Lukáč 

Piatok 20.3.2015 Féria 18:00 Slov. Krivé vlastný úmysel 

Sobota 21.3.2015 Vigília 5. pôstnej nedele 18:00 Jabloň 
ZBP pre novozvoleného p. starostu a 
poslancov 

Nedeľa 22.3.2015 5. pôstna nedeľa 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
 
Slov. Krivé 

Za farnosť 
Za  rodičov a starých rodičov 
Kocajových 
ZBP Štefan 

Pondelok 23.3.2015 Féria 7:00 Slov. Krivé Na úmysel Marty 
Utorok 24.3.2015 Vigília Zvestovania Pána 19:00 Jabloň ZBP pre rodinu Demčákovú a Matovú 

Streda 25.3.2015 
Zvestovanie Pána  

(neprikázaný sviatok) 
18:00 
19:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Eduard a Ján 
 Mária Gužiková 

Štvrtok 26.3.2015 Féria 7:00 Jabloň ZBP členov ružencového bratstva 
Piatok 27.3.2015 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Anna Kataníková (1.výr.) 
Sobota 28.3.2015 Vigília Kvetnej nedele 18:00 Slov. Krivé ZBP pre rodinu Petákovú a Meždejovú 

Nedeľa 29.3.2015 
Kvetná nedeľa 

Nedeľa  Utrpenia  Pána 
(zmena času: 2:00 => 3:00) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť 
ZBP Ján Gužík (50.r.) 
ZBP a poďakov. Michal (60.r.) 

Pondelok 30.3.2015 Pondelok veľkého týždňa 18:00 Jabloň  Ján a Helena Bukovčík, č. 60 
Utorok 31.3.2015 Utorok veľkého týždňa 18:00 Hrabovec n./L.  Jozef a Mária 
 

* HR   Peter Karoľ, Ján Demčák, Andrej Cichý, Andrej Karoľ, Michal Kolesár, Ivan Kíreš, Helena Šefčíková,               
Vincent Gamrát 

* ZD   Pavol Smetanka, Andrej Bober, Anna Chaľová, Pavlína Jurašková 
* SK   Monika Bachurová, Miroslav Meždej, Ján Lopata, Anna Sitková, Irena Veľasová 

INFORMAČNÝ BULLETIN 3/2015; 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  

 


