
 
 

 
 

Kristus a kríž 

Pojem „kríž“ je pre každého človeka veľmi známy. 
Každý z nás vie, čo to je. A predsa tento pojem má mnoho významov. Niekto 
si pomyslí na dve drevá – jedno horizontálne a druhé vertikálne. Niekto si 
pomyslí na svoju ťažkosť, ktorú práve prežíva a pritom si možnože aj povie: prečo 
práve ja? Prečo nie môj sused, môj brat atď.? Otázka prečo sa skoro vždy objaví. 
Niekomu zasa pri vyrieknutí pojmu „kríž“ príde na myseľ Kristus na kríži, ktorý sa 
za nás obetoval. A tam už nie je len kríž, ale je tam aj Kristus sám.  
Mnohí si pritom kladú otázku: „Prečo práve Kristus vykonal takúto obetu? Prečo to 
urobil?“ Prečo? Predsa preto, lebo veľmi miloval. „Veď Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný 
život“ (Jn 3, 16).  

Teda to Boh miloval svet a ľudí v ňom, hoci človek sa aj naďalej 
vzdiaľoval od neho svojimi hriechmi a čím ďalej, tým viac si 
vytváral priepasť medzi sebou a ním. Priepasť bola 
neprechodná a preto ju bolo potrebné spojiť. Túto moc mal iba 
Mesiáš, Ježiš Kristus, ktorý práve svojim krížom, svojim 
utrpením a smrťou  umožnil človeku prísť k Bohu, umožnil mu, 
aby nezahynul, ale aby mal večný život. Teda bola to Láska, 
ktorá sa nazýva Kristus, a ktorá zachránila človeka.  
Aj istý pastier sa vybral do sveta hľadať najväčšiu lásku. Ako 
tak prechádzal krajinou, videl medzi ľuďmi rôzne podoby 
lásky. Videl lásku detí k rodičom; videl lásku snúbencov; videl 
lásku materinskú; videl lásku súcitnú, ktorá stierala slzy, 

obväzovala rany a zmierňovala utrpenie a bol z nej veľmi užasnutý. 
Bolo to niečo veľkého, no predsa cítil, že ešte nenašiel najväčšiu lásku. Cesta ho 
viedla okolo jednej hory, ktorá sa vola Golgota, a ktorá bola známa ako popravisko 
pre zločincov. Bolo tam veľa ľudí a videl, že niekto visí na kríži a zomiera. K tomu 
umierajúcemu smerovali rôzne nadávky a posmešky a v tom počul hlas 
umierajúceho: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 34). Pastier nakoniec 
po dlhom putovaní našiel tú najväčšiu lásku, našiel Krista.  
Drahí čitatelia, Kristus keď prichádza do nášho života, tak často prichádza aj 
s krížom. Ale nikdy to nie je kríž bez Krista. Kristus je tam prítomný vždy. Preto, ak 
sa zahľadíme v týchto posledných pôstnych dňoch na kríž a máme pritom na pamäti 
svoje utrpenie a svoje ťažkosti, tak skúsme sa dívať nielen na kríž, ale 
predovšetkým na Krista, ktorý je na ňom. (Peter Juhás) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac apríl 

 2.4. – Zelený štvrtok – začína sa veľkonočné trojdnie. Večernou omšou si pripomíname 
Pamiatku Pánovej večere.  
O 9.30 hod. bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach „Missa Chrismatis“ – omša svätenia 
olejov, pri ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby. 

 3.4. – Veľký piatok  – pripomíname si umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Je to deň 
prísneho pôstu. 

   Krížová cesta bude vo farskej záhrade o 10.00 hod, na Hrabovecký a Jablonský vrch 
o 11.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia budeme mať krížovú cestu v kostole. 

 4.4. - Biela sobota  –  veľkonočnou vigíliou si pripomíname svätú noc, v ktorej Pán vstal 
z mŕtvych. Na obrady vigílie si prineste sviece  (obnova krstných sľubov). 

 5.4.    -  Veľkonočná nedeľa - ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 12.4.  -   Nedeľa Božieho milosrdenstva – popoludňajšia pobožnosť sa posúva na 15.00 hod, 
kedy sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

 26.4. -  Nedeľa Dobrého Pastiera – zbierka na kňazský seminár. Za milodary Pán Boh  
zaplať. V tento deň je zároveň Deň otvorených dverí v Kňazských seminároch. 

 1.5. - prvý piatok v mesiaci máj - ako zvyčajne od 9:00 hod. budem vysluhovať sviatosť 
zmierenia chorým vo farnosti. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

–––––––––––––––––– 
 Nácvik asistencie bude pol hodiny pred veľkopiatkovými obradmi a sv. omšou na               

Bielu sobotu. 
 Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: za zvyčajných podmienok (sv. spoveď,                

sv. prijímanie a modlitba na úmysel svätého otca – a vylúčenie akejkoľvek 
príležitosti aj k ľahkému hriechu) možno získať úplne odpustky: 1. Pri verejnej 
adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum 
ergo; 2. Za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;      
3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie. (Direktórium 2014) 

 Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si pri verejnom vystavení 
obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní 
predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, 
modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá 
k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, 
dôverujem v teba), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 
(Apoštolská penitenciária: Dekrét o odpustkoch) 

 Týždeň modlitieb za duchovné povolania: začína sa od pondelka po 3. veľkonočnej nedeli 
(20. 4.) až do 4. veľkonočnej nedele (26. 4.). Zvlášť v tomto Roku zasväteného 
života pamätajme v našich modlitbách na kňazov, rehoľníkov a rehoľnice. 

 Nový rožňavský biskup: pápež František vymenoval 21. marca 2015 nového biskupa pre 
rožňavskú diecézu. Stal sa ním Mons. Stanislav Stolárik, doterajší pomocný biskup 
košickej arcidiecézy. Prajeme aj my nášmu pomocnému o. biskupovi hojnosť síl 
v dušpastierskej službe a myslíme aj v modlitbách. 

 Arcidiecézne stretnutie mládeže 2015 sa uskutoční 11. 4. v Prešove. Bližšie informácie sú 
na web stránke: http://premladez.sk/web/ 



 Púť do Medžugoria: je tu opäť ponuka púte do Medžugoria v dňoch 21. 6. – 28. 6. 2015. 
V cene 242€ je zahrnuté 5x ubytovanie s polpenziou, doprava a poistenie. Kto má záujem, 
môže sa nahlásiť v sakristii kostola. Bližšie informácie sú na: 
www.putnickezajazdy.sk/medugorie-21-6-28-6-2015-vyrocie-zjavenia/   

 10. výročie úmrtia pápeža sv. Jána Pavla II.: pripomíname si 2. apríla (2005) 
 19. apríla je výročie zvolenia emeritného pápeža Benedikta XVI. 
 Detské okienko: posledná tajnička bude až v nasledujúcom čísle farského bulletínu. 
 Posun sv. omší: po zmene na letný čas sa aj sv. omše v týždni posúvajú na 18.30 hod. 
 Raduj sa, nebies Kráľovná: túto modlitbu sa modlíme namiesto „Anjel Pána“ od 

Veľkonočnej nedele až do Turíc. 

 Poklona pri Božom hrobe na VEĽKÝ PIATOK A BIELU SOBOTU:  

 Veľký piatok Biela sobota 

Zbudské Dlhé po obradoch – 21:00   9:00 – do večernej liturgie 
Hrabovec n./L. po obradoch – 21:30   9:00 – do večernej liturgie 

Jabloň po obradoch – 21:15   9:15 – do večernej liturgie 
Slovenské Krivé ---   9:30– 16:00 

 Zapíšte sa prosím na určený papier. 
 

 Svätenie veľkonočných jedál bude RÁNO NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU: 
                               Slov. Krivé:   6:30   Zbudské Dlhé: 7:30  
                               Jabloň:  7:00   Hrabovec n./L.: 7:00  
 

 Program prípravy PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: 

19.4.2015 Nedeľa 15:00 Farská katechéza pre deti 
26.4.2015 Nedeľa 15:00 Opakovanie katechéz a príprava na sv. zmierenia 

2.5.2015 Sobota 15:00 Nácvik v kostole 

9.5.2015 Sobota 
9:00 
10:00 

Prijatie sviatosti zmierenia  
Generálka nácviku 

 

 Náuka pre BIRMOVANCOV v mesiaci apríl: 

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

10.4.2015 19:00 – 20:00 17:00 – 18:00 
17.4.2015 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00 

25.4.2015 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 
 

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

 

 Sviatosť zmierenia na mesiac MÁJ - PRVOPIATKOVÁ: 

Utorok 
2 kňazi 

28.4.2015 
Jabloň  
Hrabovec n./L. 

16:00 – 17:30 
17:30 – 19:00 

Streda 29.4.2015 Slov. Krivé 17:30 – 18:30 
Štvrtok 30.4.2015 Zbudské Dlhé 17:15 – 18:30 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Apríl 2015 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Streda 1.4.2015 Streda veľkého týždňa 7:00 Slov. Krivé Za duše v očistci 

Štvrtok 2.4.2015 Zelený štvrtok 
17:30 
18:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Poďakovanie za pomoc bohuznámej 
Vlastný úmysel  
ZBP bohuznámy (30.r.) 

Piatok 3.4.2015 
Veľký piatok 
(prísny pôst) 

(zbierka - Boží hrob) 

15:00 
15:00 
17:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

--- 
--- 
--- 

Sobota 4.4.2015 
Biela  sobota 

 (zbierka - Boží hrob) 

19:30 
19:30 
19:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Mária a Dušan Horňák 
Za zmierenie rodín 
Za pokoj v rodine a záchranu manželstva 

Nedeľa 5.4.2015 
Veľkonočná nedeľa 

(ofera na kostol)  
(požehnanie jedál)  

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

 Štefan, Anna, Michal, Helena a Michal 
ZBP rodiny Jevičovej 
ZBP Božena a Eva 
ZBP rodiny Dušákovej 

Pondelok 6.4.2015 Veľkonočný pondelok 

8:00 
9:00 
9:00 

10:30 

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

 Pavlína a Michal Dudo 
 Helena Čopanová, č. 29 
 Michal, Mária, Zuzana a Štefan 
 Helena a Ján Židzik 

Streda 8.4.2015 Veľkonočná streda 18:30 Zbudské Dlhé  Juraj, Mária, Milan a Bohuslava 
Štvrtok 9.4.2015 Veľkonočný štvrtok 18:30 Hrabovec n./L.  Peter Karoľ (1.výr.) 
Piatok 10.4.2015 Veľkonočný piatok 18:30 Jabloň  Dušan Horňák 
Sobota 11.4.2015 Vigília 2.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé  Juraj (7.výr.) a Monika Bachurová 

Nedeľa 12.4.2015 
2. veľkonočná nedeľa 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Lukáš (25.r.) 
ZBP a poďakovanie bohuznámej 

Pondelok 13.4.2015 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Anna a Štefan Kolesár 
Utorok 14.4.2015 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Streda 15.4.2015 Féria 18:30 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 

Štvrtok 16.4.2015 
Féria 

18:30 Jabloň 
 Ján a Terézia Andrejov;  Jozef a Anna 
Bukovčik, č. 60 

Piatok 17.4.2015 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 18.4.2015 Vigília 3.veľkon. nedele 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef a Júlia Šefčík 

Nedeľa 19.4.2015 3. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

 Jozef, Helena a Jozef 
Za farnosť 
ZBP Ján (80.r.) 

Pondelok 20.4.2015 Féria 18:30 Jabloň ZBP Ľuboš Lukáč (50.r.) 
Utorok 21.4.2015 Sv. Anzelm, bisk. a uč. C. (sp.) 7:00 Zbudské Dlhé  Olina 
Streda 22.4.2015 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Andrej, Dušan a Jozef Židzik 
Štvrtok 23.4.2015 Sv. Vojtech, bisk. a muč. (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Jozef Matov (30.výr.) 

Piatok 24.4.2015 Féria 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Ján a Regina Meždej 
ZBP Agnesa (60.r.) 

Sobota 25.4.2015 Vigília 4.veľkon. nedele 18:30 Jabloň ZBP Michal Dudo (80.r.) 

Nedeľa 26.4.2015 
4. veľkonočná nedeľa 

(zbierka na kňazský seminár) 

8:00 
 

9:15 
10:30 

 

Slov. Krivé 
 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

ZBP Margita (70.r.) a poďakovanie za 
50.r.manž. Juraj a Margita 
Za farnosť 
Poďakovanie za zdravie a prosba do 
ďalšieho života (70.r.) 

Pondelok 27.4.2015 Féria 18:30 Jabloň ZBP Zuzana s rodinou (40.r.) 
Utorok 28.4.2015 Féria 19:00 Hrabovec n./L. ZBP rodina Dolobáčová (40.r.) 
Streda 29.4.2015 Sv. Katarína Sienská (sv.) 18:30 Slov. Krivé ZBP a poďakovanie Ján (95.r.) 
Štvrtok 30.4.2015 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Štefan a Tomáš Králik 
 

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

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

INFORMAČNÝ BULLETIN 4/2015; 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  

 


