
 
 

 
 

Putovanie 

Vždy na prelome mesiacov jún a júl ma prepadnú 
spomienky na jednu nádhernú praktiku nášho náboženstva – na púte. 
Už ako malý chlapec som v sobotu ráno pred levočským odpustom o 5:00 
ráno bol v kostole s mojimi rodičmi rozlúčiť sa s pútnikmi, ktorí peši kráčali 
k levočskej Panne Márii. Dodnes je to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Po sv. omši 
kňaz dal požehnanie pútnikom na cestu. Tí, čo niesli kríž a zástavy prišli pred 
oltár, trikrát sa uklonili spolu zo zástavami k zemi, akoby sa symbolicky chceli 
rozlúčiť s chrámom a rezko vyšli za spevu nádherných pútnických piesní z kostola. 
A zasa v nedeľu večer o 18:00 sme pútnikov išli čakať a vítať, keď sa vracali z púte 
domov. Vítala ich skoro celá dedina. Opäť nastal pre mňa silný moment – pred 
kostolom najprv trojitá poklona procesiového kríža spolu so zástavami pred veľkým 
krížom, ktorý dodnes máme pri chráme v mojom rodisku a následne za spevu 
mariánskej piesne nastal slávnostný vstup k oltáru. Po poklone oltáru mal 
procesiový kríž a zástavy vyhradené čestné miesto vpredu pri oltári.  
Putovanie do Levoče nebolo ľahké – cesta z rodiska je dlhá 35 km. Najťažším 
úsekom po ceste do Levoče bol posledný kopec, ten, ktorý vedie k bazilike. Naspäť 
do Širokého najťažším úsekom bolo pohorie Branisko – cez serpentíny až na vrchol. 

To miesto na vrchole naši predkovia pomenovali 
„Chválabohu.“ Kto tam došiel, chválil Boha 
a ďakoval mu, hoc s bolesťami, ale aj so slzami 
v očiach, že to dokázal a púť zvládol. (Keď niekedy 
budete prechádzať cez Branisko a nepôjdete cez 
tunel, ale po starej ceste, zastavte sa tam hore pri 
kaplnke ešte pred serpentínami a pomodlíte sa, 
ako sa aj pútnici počas putovania modlili, ďakovali 
a chválili Boha). 

Ako malý chlapec som pútnikov obdivoval, boli pre mňa priam hrdinovia. Vtedy som 
si kládol otázku: „Prečo to robili?“ Teraz to už viem. 
Každý, kto sa rozhodol vykonať si púť, vedel, že prichádza na obzvlášť milostivé 
miesto spojené s náboženským kultom – či už mariánskym alebo k nejakému 
svätcovi. Vykonanie si púte bolo spojené s veľkou úctou k danému miestu 
sprevádzané mnohými príhovormi a modlitbami k Panne Márii alebo svätým, pevne 
veríme, že siahajúce až k Bohu. Pešia púť bola spojená s veľkou námahou a aj 
utrpením obetujúcim za vyslyšanie mnohých prosieb a príhovorov k nášmu 
Nebeskému Otcovi, ako aj mnohé poďakovania Bohu za prejavené dobrodenia.   

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Putovanie človeka na posvätné miesta má hlboké korene už v staroveku. Púte 
nachádzame v hinduizme, šintoizme a tiež aj u Konfuciových nasledovníkov. 
V islame patrí púť do Mekky k piatim svätým povinnostiam veriaceho. Taktiež 
v judaizme nachádzame množstvo pútnických stredísk a posvätných miest. Až po 
návrate z babylonského zajatia sa jeruzalemský chrám stáva jedinou svätyňou, kde 
prichádzajú na veľké sviatky roka pútnici z celej Palestíny.  
Tak ako mnohé iné náboženstva, aj my kresťania máme mnohé pútnické miesta. 
Najznámejšie pre celú cirkev boli od ranného kresťanstva tri veľké púte: púť do 
Jeruzalema – mystického cieľa mnohých pútnikov, púť do Ríma k hrobom sv. Petra 
a sv. Pavla a púť do Santiga de Compostely k hrobu sv. Jakuba. Púť do Jeruzalema sa 
chápala ako cesta k spoznaniu Boha, do Ríma ako cesta k spoznaniu Cirkvi a do 
Compostely ako cesta k spoznaniu seba samého.  
Aj my Slováci máme množstvo pútnických miest – Levoča, Šaštín...; aj v našej 
košickej arcidiecéze máme najznámejšie pútnické miesto – Gaboltov. Pútnickým 
miestom sa stáva aj každá jedna odpustová slávnosť v našich farnostiach.  
Ach, keby sme vedeli, o čo sa oberáme, ak si ani aspoň jednu púť nevykonáme,          
o koľko milostí, dobrodení, priam až zázračných. A tak veľmi to potrebujeme. 
Spomeniem aspoň dve: Istý muž, dlhé roky chodieval rok čo rok peši do Levoče. 
Koncom júna istého roku havaroval a život mu visel „na vlásku.“ Lekári mu nedávali 
veľké šance na život. Predsa sa mu stav začal zlepšovať počnúc víkendom, kedy bola 
v Levoči púť. O rok nato neváhal a išiel sa poďakovať Panne Márii do Levoče. Vždy si 
vraví, že iba levočská Panna Mária mu zachránila život.  
Druhý poznatok ohľadom vypočutia prosieb pri púti je pre mňa čerstvý: počas 
výletu s našimi birmovancami (20. 6.) v Gaboltove a v Bardejove som si po obede 
sadol k fontáne, ktorá je neďaleko baziliky sv. Egídia. Okolo išla jedna pani, spoznala 
ma, prisadla si ku mne a vravela, že bola s nami na púti v Medžugorí (mnohí si 
spomínate, že to bolo v septembri 2013). Od vtedy bola s kolegyňou a jej manželom 
v Lurdoch. Manžel mal rakovinu a veľmi túžil ísť do Lúrd. Bratia sa mu poskladali 
a cestu do Lúrd zakúpili. Po návrate domov bol na vyšetrení a lekári mu vraveli, že 
nádor sa stráca, neskôr úplne zanikol. Lekári sa ho pýtali, že čo robil? Nevedeli si to 
vysvetliť!? Vravel, že bol v Lurdoch. A lekári mu na to povedali iba toľko, že „na to 
my už nemáme slov.“ 
Teda púť nikdy by nemala byť chápaná už čo len pomyslením, že načo tam pôjdem, 
veď aj doma máme kostol a omšu v nedeľu. Púť by mala byť chápaná ako miesto 
modlitby, adorácie, veľkých milostí a vypočutia prosieb. Na púť sa nikdy nejde bez 
úmyslu, bez prosieb k Bohu o získanie mnohých dobrodení.  
Napokon, pútnik je charakterizovaný ako osoba, ktorá je stále na ceste, ktorá stále 
kdesi kráča. Všetci sme z pohľadu viery pútnikmi, teda neustále sme na ceste do 
večnosti. Nie je to ľahká cesta, vyžaduje si kopec bolestí, odriekania, obety 
a námahy. Ale každý by chcel byť vo večnosti – na tom mieste milostí, lásky 
a pokoja. 
Odporúčam vám aspoň raz v roku vykonať si minimálne jednu púť, pričom 
nezabúdajme vykonať si ju s nejakým úmyslom alebo prosbou o dobrodenie.  
(Peter Juhás) 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   3.7.  –  Sviatosť zmierenia pre chorých: ako zvyčajne začnem od 9:00 hod. z Hrabovca n./L. 
až po Slovenské Krivé. Chorých nahláste v sakristii. 

   4.7.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:45 
hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod.  

   5.7. –  slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. V túto nedeľu bude 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)  

        Slov. Krivé                  14:00 – 14:30       (so sviatostným požehnaním) 

 24.7.  –  V tento deň bude od 17:00 hod. v Slovenskom Krivom sv. zmierenia pred 
odpustovou slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00 hod. 

 26.7.  –  Odpustová slávnosť k úcte sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom bude 
o 10:30. Veriaci z tejto filiálnej obce pozývajú celú farnosť putovať k sv. Joachimovi 
a Anne. 

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

Mesiac júl je bohatý na mnohé púte k úcte našej nebeskej Matky Panny Márie.  

 Levočská púť 2015 vyvrcholí 5. júla slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. Hlavným 
celebrantom bude J. Em. Kardinál Stanislav Dziwisz, arcibiskup krakovský. Program púte 
si môžete pozrieť na: http://rkc.levoca.sk/images/Program_pute_2015.pdf 

 Stropkovský odpust k úcte Škapuliarskej Panny Márie bude v dňoch 11.7. – 12.7. 
Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický 
arcibiskup – metropolita. Program stropkovského odpustu si môžete pozrieť na: 
http://www.ke-arcidieceza.sk/odpustova-slavnost-skapuliarskej-panny-marie-program/ 

 Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude tohto roku od    
18. 7. do 19. 7. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Andrej Imrich, pomocný 
spišský biskup. Program odpustovej slávnosti si môžete pozrieť na:  
http://www.gaboltov.rimkat.sk/ 

 Doplnenie tajomstiev radostného ruženca: Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, 
že k štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, 
ženíchovi Panny Márie. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah 
biblických udalostí, je takéto:  

Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala 
   Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla. 
Poprosím o aplikovanie nového znenia tajomstiev do praxe. 

 Národné stretnutie mládeže v Poprade – P15: v čase od 30. 7. do 2. 8. 2015 sú mladí 
pozvaní na celoslovenské stretnutie mládeže v Poprade. Bližšie info: 
www.narodnestretnutiemladeze.sk 

 V dňoch od 6. 7. do 17. 7. a od 27. 7. do 31.7. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma 
bude p. farár z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade pohrebu alebo súrnej 
potreby ho môžete kontaktovať na tel. č. 0908568954. Od 9. 7. do 13. 7. sa môžete 
obrátiť aj na dp. Jána Kulana. Kontaktovať ho môžete na tel. č. 0905626360. 

 Program prvopiatkovej sv. spovede na mesiac júl je na str. 4. 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Streda 1.7.2015 Féria 19:00 Jabloň 
 Ján, Anna, Michal a Mária       /J.Kulan/ 
 Michal Lukáč (10.výr.)            /P. Juhás/ 

Štvrtok 2.7.2015 Návšteva Panny Márie (sv.) 19:00 Hrabovec n./L. 
 Martin Ferčák                           /J. Kulan/ 
 Mikuláš Kira                             /P. Juhás/ 

Piatok 3.7.2015 Sv. Tomáš, apoštol (sv.) 

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

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

 Ján a Terézia 
ZBP a poďakov. za 45.r.manž. Boberových 
Za členov BBSJ 
 Verona a Michal Demčák 

Sobota 4.7.2015 Vigília sláv. sv. Cyrila a Metoda 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 5.7.2015 
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov (sl.) 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

ZBP Pavol Horňanský s rod. (55.r.) 
ZBP Mário a Erik 
ZBP Ľudmila Meždejová 

Štvrtok 9.7.2015 Féria 
7:00 
8:00 

Jabloň  
Slov. Krivé 

 Michal a Ján Hodor  
 Helena Čopanová, č. 29 

Piatok 10.7.2015 Féria 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Pavol Smetanka (1.výr.) 
* za  z Hrabovca n./L. 

Sobota 11.7.2015 Vigília 15. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Ján Dušák 

Nedeľa 12.7.2015 15. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP Ľubomír Kolesár (50.r.) 
 manželia Kulanoví 
ZBP Ján a Margita Dudo (50.r.manž.) 

Pondelok 13.7.2015 Féria 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Helena, Ján, Michal a Anna Oros 
 Monika (1.výr.) a Juraj Bachura 

Utorok 14.7.2015 Féria 
7:00 
8:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján Lauda, kňaz 
 Anna Kataníková a Juraj Timuľák 

Sobota 18.7.2015 Vigília 16. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 

Nedeľa 19.7.2015 16. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Helena, Juraj a Michal Dzurov 
ZBP Alena (40.r.) 
ZBP sr. Marta, dkl. (30.r.) 

Pondelok 20.7.2015 Féria 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

* za  zo Zbudského Dlhého 
ZBP rod. Šefčíková 

Utorok 21.7.2015 Féria 
7:00 
8:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Ján, Anna a Zuzana Dušák 
 Štefan, Anna a Štefan Meždej 

Streda 22.7.2015 Sv. Mária Magdaléna (sp.) 
17:30 
 
18:30 

Jabloň 
 
Hrabovec n./L. 

 Ján a Mária Valichnáč;  Štefan 
a Veronika Cichý 
ZBP pre rodinu Stanislava Demčáka 

Štvrtok 23.7.2015 Sv. Brigita, patr. Európy, (sv.) 
7:00 
8:00 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Margita Kolesárová 
 Michal a Michal Jacko 

Piatok 24.7.2015 Féria 18:30 Slov. Krivé Na úmysel matky       /spoveď+adorácia/ 
Sobota 25.7.2015 Vigília 17. nedele cez rok 18:30 Jabloň  Michal a Mária Židzik 

Nedeľa 26.7.2015 17. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Na úmysel matky 
ZBP Damián a Diana (20.r.) 
Za farnosť                                       /odpust/ 

 

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

* ZD   Andrej Bober, Anna Chaľová, Pavlína Jurašková, Ján Kocaj, Mária Kulanová, Helena Danková 
* SK   Miroslav Meždej, Ján Lopata, Anna Sitková, Irena Veľasová, Juraj Čopan 
 

Sv. zmierenia 
/prvopiatkova/ 

Utorok 30. 6. 2015 
Slovenské Krivé 
Zbudské Dlhé 

17:30 – 18:30 * 
17:15 – 18:30 

Streda 1. 7. 2015 Jabloň 17:30 – 19:00 
Štvrtok 2. 7. 2015 Hrabovec n./L. 17:30 – 19:00 

Pred odpustom Piatok 24. 7. 2015 Slovenské Krivé 17:00 – 18:30 
     

* PO SV. SPOVEDI V SLOVENSKOM KRIVOM BUDE SV. OMŠA O 18:30 
INFORMAČNÝ BULLETIN 7/2015; 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  



 


