
 
 

 
 

Mesiac máj 

Mesiac máj, do ktorého práve vstupujeme je veľmi 
bohatý na mnohé udalosti, či už zo spoločenského alebo duchovného diania.  
Zo spoločenského diania si budeme pripomínať: Sviatok práce, tradične 
v prvý deň mesiaca; Deň matiek - 10. 5.; Svetový deň rodiny - 15. 5.  
Mnohí si povedia „máj – lásky čas“ a spomenú si na tých, ktorých radi majú. Teda 
budú myslieť nielen na milého, či milú, ale aj na svoje mamy, otcov, na naše rodiny 
a na prelome mesiacov máj a jún budú rodičia myslieť na svoje deti.  (Deň detí - 1.6.) 
Z duchovného diania: mesiac máj začíname spomienkou na sv. Jozefa, robotníka. 
Jeho manželke, Matke Ježišovej a našej Nebeskej Matke už tradične zasväcujeme 
celý mesiac máj a modlíme sa Litánie loretánske, litánie k Panne Márii. Zotrvávame 
s ňou v modlitbách tak, ako ona zotrvávala po Nanebovstúpení Pána spolu 
s učeníkmi a mnohými ďalšími v miestnosti za zatvorenými dverami a očakávali 
prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý v podobe ohnivých jazykov spočíva na každom 

jednom učeníkovi. Tí dostávajú silu 
svedčiť o zmŕtvychvstalom Ježišovi 
nielen v Jeruzaleme, ale po celom svete. 
(„...keď zostúpi na vás Svätý Duch, 
dostanete silu a budete mi svedkami v 
Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a 
až po samý kraj.“) /Sk 1,8/.  

Moja myseľ sa teraz upriamuje na našich birmovancov, ktorí o niekoľko dní príjmu 
sviatosť birmovania, teda rečou Biblie budú „pokrstení Duchom Svätým.“ („...Ján 
krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým“). /Sk 1,5/ 
Veríme, že prijatím sviatosti birmovania „...spočinie na ňom duch Pánov: duch 
múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a nábožnosti a naplní ho bázeň 
pred Pánom.“ /Iz 11, 2-3/    
Moja myseľ sa v tomto mesiaci upriamuje nielen na našu mládež – birmovancov, ale 
aj na naše prvoprijímajúce deti. Po celoročnej príprave napokon príde vytúžený deň 
prijatia najprv sviatosti zmierenia a napokon Ježiša vo Sviatosti Oltárnej. Som 
presvedčený, že deti sa na prijatie Eucharistie veľmi tešia. Sprevádzajme našich 
birmovancov a prvoprijímajúce deti po celý čas modlitbou. 
Posledný deň mesiaca patrí oslave Najsvätejšej Trojice.  
Stojíme na prahu nového mesiaca, mesiaca máj, tak bohatého na rôzne či už 
spoločenské alebo duchovné udalosti. Preto prajem Vám všetkým – otcom, matkám, 
mládeži aj deťom požehnaný a duchovne naplnený mesiac máj. (Peter Juhás) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Detské okienko  

1 čo ostalo v prázdnom hrobe 
2 Sväté Písmo ináč? 

3 dedina, kam išiel učeník Kleopas 
4 obetné zviera na veľkú noc 

5 čím bol uzavretý Ježišov hrob 
6 deň Kristovho zmŕtvychvstania 
7 apoštol obrátený pri Damasku 

8 Zoslanie Ducha Svätého voláme? 
9 čo umyl Ježiš učeníkom pri večeri 

10 Zakončenie každej modlitby 

       
      
        
        
       
       
      
      
     
    

 
Tajnička č. 7: .................................................................................. 
 
Dary Ducha Svätého 

Dar múdrosti – týmto darom dostávame schopnosť správne chápať zmysel života 
a vzťah k Bohu. Múdro vybadať márnosť a nestálosť pozemských vecí a vidieť 
v Bohu pôvodcu všetkých stvorených vecí a svoj cieľ.  
Dar rozumu – je to dar, ktorým sa osvecuje náš rozum, aby sme čoraz lepšie 
poznávali tajomstvá nášho náboženstva a vždy rozoznávali dobré od zlého.  
Dar rady – tento dar v nás zdokonaľuje čnosť opatrnosti, aby sme sa 
v pochybnostiach vyhli každému omylu a vždy si volili to, čo slúži Pánu Bohu na 
slávu a nám na spásu.  
Dar sily – tento dar posilňuje našu vôľu, aby sme všetky pokušenia premáhali, 
verne zachovávali Božie prikázania a trpezlivo znášali všetky protivenstvá.  
Dar poznania – tento dar prenáša múdrosť a rozumnosť do praktickej polohy. 
Zdokonaľuje v nás čnosť lásky k Bohu i k blížnemu a uschopňuje nás k tomu, aby 
sme všetky veci používali len na Božiu slávu a na spásu svoju aj svojho blížneho. 
Tento dar pôsobí viac na srdce ako na rozum. 
Dar nábožnosti – tento dar zdokonaľuje v nás čnosť nábožnosti a modlitby, aby 
sme nielen modlitbu milovali, ale aj horlili za službu Bohu a blížnemu. 
Dar bázne pred Bohom – tento dar v nás zdokonaľuje čnosť nádeje. Bázeň pred 
Pánom, to nie je otrocký strach, ale synovský, totiž, že sa bojím uraziť Boha 
samotného a stratiť Božiu milosť. 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac máj 

   

    1.5. – na prvý piatok v mesiaci budem vysluhovať sviatosť zmierenia chorým vo 
farnosti. Začnem od 9.00 hod. ako zvyčajne od Hrabovca n/L. Chorých nahláste 
v sakristii kostola. 

    2.5. – Fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 
17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. Tento mesiac sa predmodlievať 
ruženec budú prvoprijímajúce deti. 

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



       Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto:  

  Jabloň     13:50 – 14:40       (so sviatostným požehnaním)  

        Slovenské  Krivé        14:00 – 14:30       (so sviatostným požehnaním) 

  7.5.  –   Prvý štvrtok v mesiaci - deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Zbudskom Dlhom budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

 10.5. –  slávnosť 1. svätého prijímania v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Tohto roku 
k Eucharistii pristúpi 11 detí. Zahŕňajme ich do svojich modlitieb.  

  14.5. -  slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. 
 17.5. -   je zbierka na katolícke masmédia. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 
 23.5. -   budeme sláviť Vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Začne sa o 18:45 hod. Bdením 

vo večeradle. Pre birmovancov účasť je žiaduca.  
 24.5. -   končí sa veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok. Od pondelka (25. 5.) 

sa modlíme modlitbu Anjel Pána. 
––––––––––––––––––––– 

 1. sv. prijímanie: v sobotu 9. 5. o 9:00 hod. bude sviatosť zmierenia pre 
prvoprijímajúce deti a ich rodičov. Po sv. spovedi bude posledný nácvik na 
samotnú slávnosť. 

 Loretánske litánie: mesiac máj je mesiacom mariánskym, keď sa budeme vždy večer 
o 18:00 hod. v celej farnosti stretávať na modlitbu mariánskych litánií.          
Ak v tento deň bude sv. omša, potom pred sv. omšou ako súčasť sv. ruženca. 

 Novéna k Duchu Svätému: do 15. 5. sa začína Novéna k Duchu Svätému. Budeme sa 
ju modliť vždy v rámci mariánskych litánií večer o 18:00 hod., alebo ak bude 
v ten deň sv. omša, tak pred sv. omšou.  

 Prosebné dni: od 11. 5. do 13. 5. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom 
prosebných dní sú modlitby za úrodu. 

 Kántrové dni: v dňoch 20. 5.; 22. 5.; 23. 5. sú letné kántrové dni. V tieto dni budeme 
prosiť za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. 

 MIKE:  v sobotu 23. 5. bude arcidiecézne stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy 
v Prešove na sídl. III. Tak ako pred rokom, aj tohto roku sa môžu podľa záujmu 
zúčastniť aj naši miništranti. 

 Deň detí: v nedeľu (31. 5.) od 15:00 hod. pozývame detí našej farnosti na súťažno-
zábavné popoludnie na farský dvor. Tešíme sa. 

 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, 
ak sa  zúčastnime na verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni, Creator“ 

 Sv. omše za účasti birmovancov budú: 15. 5. a 29. 5. v Hrabovci n./L. (pre HR a ZD) 
       8. 5. a 22. 5. v Jabloni (pre JA a SK) 

 Náuka pre birmovancov v mesiaci MÁJ: 
 Jabloň a Slovenské Krivé Hrabovec n./L. a Zbudské Dlhé 

8. 5 .2015 19:00 – 20:00 17:00 – 18:00 

15. 5 .2015 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00 

22. 5 .2015 19:00 – 20:00 17:00 – 18:00 
29. 5 .2015 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Piatok 1.5.2015 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Mária a Štefan Šuľak 

Sobota 2.5.2015 Vigília 5.veľkon. nedele 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 3.5.2015 
5. veľkonočná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

 Jozef Džugan 
Za farnosť 
ZBP Nikola Gazdíková (20.r.) 

Pondelok 4.5.2015 Féria 18:30 Slov. Krivé  Juraj Čopan (10.výr.) 
Utorok 5.5.2015 Féria 7:00 Zbudské Dlhé Za farnosť 
Streda 6.5.2015 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Július Maliňak 
Štvrtok 7.5.2015 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 8.5.2015 Féria 18:30 Jabloň ZBP Mária (50.r.)                             /birm./ 
Sobota 9.5.2015 Vigília 6.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé  Štefan Židzik 

Nedeľa 10.5.2015 6. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP Marta Sakalíková (60.r.) 
ZBP Ján Dušák, č. 30 (75.r.) 
Za prvoprijímajúce deti /1. sv. prijímanie 

Pondelok 11.5.2015 Féria 7:00 Slov. Krivé  Ján Marcinov (20.výr.) 
Utorok 12.5.2015 Féria 18:30 Jabloň  Anna Židziková (1.výr.) 
Streda 13.5.2015 Vigília Nanebovstúpenia Pána 18:30 Slov. Krivé  Ján Cichý 

Štvrtok 14.5.2015 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP pre vnučku Lenku a Lauru 
Za farnosť 
ZBP Mária Kulanová s rodinou 

Piatok 15.5.2015 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Andrej Pekala (2.výr.)                 /birm./ 
Sobota 16.5.2015 Vigília 7.veľkon. nedele 18:30 Jabloň ZBP pre syna Štefana s rodinou, č. 63 

Nedeľa 17.5.2015 
7. veľkonočná nedeľa 
(zbierka na masmédia) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 

 Július Maliňák a Jozef Džugan 
ZBP Stanislav Balica (50.r.) 
ZBP Helena Katanová (80.r.) 

Streda 20.5.2015 Féria 18:30 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 

Štvrtok 21.5.2015 Féria 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Andrej Kulan 
 Mikuláš, Emil, Anna a Helena 

Piatok 22.5.2015 Féria 18:30 Jabloň ZBP pre syna Milana s rodinou     /birm./ 

Sobota 23.5.2015 Vigília Zoslania Ducha Svätého 
18:45 
19:30 

Hrabovec n./L. 
Bdenie vo večeradle 
 Štefan Hudák 

Nedeľa 24.5.2015 
Nedeľa Zoslania Ducha 

Svätého 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Edmund 
Za farnosť 
 Henrich, Zuzana a Michal Kocaj 

Pondelok 25.5.2015 Svätodušný pondelok 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Anna a Jozef Gamrát; Anna Kocajová 
 František Demčák 

Utorok 26.5.2015 Sv. Filip Neri, kňaz (sp.) 7:00 Jabloň  Helena, Juraj a Michal Dzurov 
Streda 27.5.2015 Féria 18:30 Slov. Krivé Na úmysel matky 

Štvrtok 28.5.2015 
Nášho Pána Ježiša Krista, 

najvyššieho a večného kňaza 
18:30 Jabloň  Anna, Jozef a Michal Greš 

Piatok 29.5.2015 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L.                      /birm./ 
Sobota 30.5.2015 Vigília Najsvätejšej Trojice 18:30 Jabloň ZBP Ján Andrejov, kňaz 

Nedeľa 31.5.2015 Najsvätejšej Trojice 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Mária Kačmárová (10.výr.) 
ZBP Mária Cichá (50.r.) 

 

* 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, Ján Kocaj, Mária Kulanová 
* SK   Monika Bachurová, Miroslav Meždej, Ján Lopata, Anna Sitková, Irena Veľasová 

INFORMAČNÝ BULLETIN 5/2015; 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  



 


