
 
 

 
 

Výkrik prírody 

Bolo to 2. mája 2012, kedy trh s umením zažil nový 
svetový rekord. Obraz nórskeho expresionistu Edvarda Muncha s názvom 
„Výkrik“ z roku 1895 sa predal za 119 miliónov 922 tisíc 500 dolárov, 
vrátane aukčnej prirážky (v prepočte zhruba 91, 328 miliónov eur). Dražba sa 
konala v newyorskej aukčnej sieni Sotheby 's a začínala na cene okolo štyridsiatich 
miliónov dolárov. Záujem malo asi osem dražiteľov, ale rýchlo sa dražba zúžila na 
dvoch anonymných záujemcov cez telefón. Totožnosť víťaza, ktorý ponúkol takmer 
120 miliónov dolárov, nie je známa. Podľa denníka Los Angeles Times sa však tesne 
pred dražbou hovorilo, že obraz pravdepodobne poputuje do rúk kráľovskej rodiny 
v Katare.   
Dielo „Výkrik“ je označované za najčastejšie reprodukované dielo a mnohí experti 
ho označujú za druhé najznámejšie vyobrazenie po „Mone Lise“ Leonarda                 
da Vinciho. (pozn.: v roku 2013 bola opäť prepísaná história trhu s umením a obraz 
od maliara Paula Cézanna s názvom „Hráči kariet“, bol predaný za 250 mil. dolárov. 
Kúpila ho istá rodina katarského emira od súkromného zberateľa.) 
Na vysokej cene obrazu sa podpísala aj báseň, ktorú na zadnú stranu rámu pripísal 
sám autor, čím vlastne aj vysvetľuje, prečo namaľoval práve takýto výjav: 

Išiel som po ceste s dvoma priateľmi.  
Slnko zapadalo, obloha sa sfarbila na krvavú červenú 
a ja som pocítil akúsi melanchóliu. 
Zastavil som sa, 
znehybnel som na smrť unavený. 
Nad modročiernym fjordom a mestom                              
visela krv a ohnivé jazyky. 
Moji priatelia išli ďalej - zostal som vzadu, 
roztrasený úzkosťou. 
Pocítil som obrovský výkrik prírody. 

Autor svoju postavu umiestnil do fjordu v metropole Oslo, na miesto údajne 
vyhľadávanom samovrahmi. Podľa niektorých kunsthistorikov dielo odráža 
momentálny stav vtedy 30-ročného umelca, ktorý veľa pil, nepretržite fajčil, trpel 
nedostatkom peňazí, aj nešťastnou láskou a obával sa, že podľahne rodinnej 
duševnej chorobe - schizofrénii. Domnievajú sa na základe vety z básne 
„...roztrasený úzkosťou...“ Iní sa zasa domnievajú, že obraz vyjadruje plač človeka 
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nad devastáciou prírody, keďže posledná veta básne vraví o obrovskom výkriku 
prírody.  
A práve nad prírodou, resp. nad globálnym otepľovaním našej planéty sa zaoberajú 
v dnešnej dobe mnohí vedci.  
Názory v tejto oblasti sa rôznia. Jedni vravia o pravidelne opakujúcich sa cykloch 
prírody, cykloch slnka atď. a vraj preto máme dnes to, čo máme. Ich názor je, že je to 
normálny proces prírody a netreba sa ničoho obávať.  
Druhý názor je ten, že príroda a prírodné živly nám ukazujú svoju silu a to preto, že 
si ju nevážime, stále znečisťujeme a ničíme. (koľko ton odpadu denne 
vyprodukujeme, koľko škodlivín do ovzdušia vypustíme, koľko potokov 
znečisťujeme, koľko chemikalizujeme to, čo následne aj konzumujeme atď.) 
Názor na danú celosvetovú problematiku vyjadril aj Svätý otec František najnovšou 
encyklikou o ekológii s názvom „Laudato si“ – o starostlivosti o spoločný dom. 
Osobne veľmi vítam túto encykliku, som rád, že aj Svätý otec sa venuje tejto 
problematike, ktorá sa dotýka nás všetkých, a že to povedal otvorene a do celého 
sveta. (pozn.: v knižnej podobe v slovenskom preklade vyjde za pár týždňov, ale 
prečítať si ju  môžete už dnes na www.sk.radiovaticana.va)  
Okrem iného Svätý otec vraví aj o tom, že všetci sme pod jednou strechou, v jednom 
dome, ktorý stvoril Boh a máme sa oň starať, nie ničiť. Myslím, že jeden 
z významných ruských spisovateľov uvádza príbeh, ako istý majiteľ domu 
odchádzal na dlhý čas preč a dom prenajal nájomcom. Na dvere zavesil návod, ako 
dom užívať, čo všetko robiť, aby ostal nepoškodený. Nájomca, keďže dom nebol 
jeho, robil si v izbách čo len chcel. Nevážil, ničil, búral, špinil... Keď po dlhšom čase 
prišiel majiteľ domu, neveril vlastným očiam, ako je dom zničený, ani bývať sa 
v ňom už nedalo. Nahneval sa a nájomcov vyhnal. Dôvodom celej záležitosti 
s domom bolo to, že sa nerešpektoval návod, ako dom užívať. 
Boh nám stvoril Zem so všetkým, čo je potrebné k nášmu životu, k nášmu prežitiu 
(svetlo, voda, stromy a rastliny - teda kyslík, nebeské telesá a napokon obživu – 
zvieratá). Toto všetko nám dal do užívania a zanechal aj návod, ako sa 
k stvorenstvám máme správať.  
Tak ako osobný život, tak aj prírodu máme od Nebeského Otca ako dar a my ich len 
spravujeme. Musíme si uvedomiť, že na základe toho, ako zaobchádzame buď 
s jedným alebo s druhým, nesieme zodpovednosť a samozrejme aj následky.  Nie 
div, že v posledných rokoch počujeme výroky starších ľudí, napr.: „Mám 90 rokov, 
ale také niečo som ešte nezažil.“ 
Napokon, či sa prikláňame k názoru tých, ktorí vravia, že všetko je v poriadku a niet 
sa čoho obávať, alebo k názoru tých, ktorí dvíhajú varovný prst a „bijú na poplach“, 
jedno je predsa isté: prírodu si treba vážiť, rešpektovať a mať k nej patričnú úctu. 
Boh nám ju zveril nie preto, aby sme ju ovládli, ale aby nám poslúžila k životu 
a k prežitiu. 
Slávny obraz nórskeho maliara Edvarda Muncha nesie názvom „Výkrik“. Ide 
o výkrik prírody, alebo o výkrik človeka? Ktovie, možno najprv o výkrik prírody 
a následne možno aj o výkrik človeka.  
(Peter Juhás) 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac august 

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

   2.8.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať! 
     Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto:  

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

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

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

 10.8. –  pripomenieme si 7. výročie konsekrácie kostola v Slovenskom Krivom.         

 13.8. -   V tento deň bude od 17:00 hod. v Zbudskom Dlhom sv. zmierenia pred odpustovou 
slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00 hod. 

 15.8.  –  Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. V rámci            
sv. omše bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si môžete so sebou priniesť. 
V tento deň máme v HR a ZD sobáš. Formulár sobášnej sv. omše bude zo 
slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, nie z vigílie 20. nedele cez rok. 

 16.8.  –  Odpustová slávnosť v Zbudskom Dlhom o 10.30 hod. Slávnostným 
celebrantom bude ThDr. Radoslav Lojan, PhD., tajomník teologickej fakulty     
v Košiciach. Veriaci z farskej obce pozývajú celú farnosť putovať                   
k sv. Štefanovi Uhorskému, kráľovi. 

-------------------- 
 Mládež našej farnosti pripravuje Farský detský tábor, ktorý bude v dňoch 19. 8. – 

21. 8. na farskom úrade v Zbudskom Dlhom. Tábor každým dňom začne sv. omšou 
o 9:00 a skončí o 17:00. Poslednú noc, kto bude chcieť, môže nocovať na fare       
(k tomu je potrebný spacak a karimatka). Tábor je zdarma a je určený pre deti 
základných škôl. Kto má záujem, môže svoje dieťa prihlásiť do 16. 8. v sakristii 
kostola, kde si zároveň môže vyzdvihnúť aj prihlášku. 

 Snúbenci, ktorí tohto roku uzatvárajú sobáš v našej farnosti, nech prídu na farský 
úrad do 15. augusta spísať sobášnu zápisnicu, aby sme následne mohli uskutočniť 
spoločné predmanželské náuky. 

 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac august 
Pondelok 3.8.2015 Zbudské Dlhé 16:30 – 17:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

4.8.2015 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:30 – 17:45 
17:45 – 19:00 

Štvrtok 6.8.2015 Slov. Krivé 17:00 – 17:30 
 

 

„Keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac, než štyri roky života.“  
Albert Einstein 

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Sobota 1.8.2015 Vigília 18. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 2.8.2015 
18. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Miroslav Meždej (1.výr.) 
 Tomáš Lukáč;  Anna a Jozef 
ZBP Mária Kulanová (50.r.) 

Pondelok 3.8.2015 Féria 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Na úmysel rodiny 
Poďakov. za 40.r.manž. rod. Kondorovej 

Utorok 4.8.2015 Sv. Ján Mária Vianney, kňaz 19:00 Jabloň  Tomáš, Anna a Michal Lukáč 

Štvrtok 6.8.2015 Premenenie Pána (sv.) 
17:30 

 18:30 
Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

 Ján Lopata a Anna Sitková (1.výr.) 
 Anna, Ján, Emília a Fedor Čabala 

Piatok 7.8.2015 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Margita Kolesárová 

Sobota 8.8.2015 Vigília 19. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Štefan Čopan, č. 25 

Nedeľa 9.8.2015 19. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

ZBP rod. Mihalisková 
ZBP rod. Polomčáková, Lipčáková 
a Timuľáková 
 Mária Balicová 

Pondelok 10.8.2015 Výročie posviacky kostola 18:30 Slov. Krivé  Jozef a Mária Židzik                           /7. výr./ 

Utorok 11.8.2015 Sv. Klára, panna (sp.) 
7:00 
8:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Ján a Pavlína Lukáč 
 Ivan Demeter 

Streda 12.8.2015 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Ján Katana (50.výr.) 
Štvrtok 13.8.2015 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo ZD                     /spoveď + adorácia/ 

Piatok 14.8.2015 Vigília Nanebovzatia P. Márie 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP pre vnučku Elku, vnuka Jakuba a Adama  
 Štefan a Anna Dzurov 

Sobota 15.8.2015 
Nanebovzatie Panny Márie 

(požehnanie bylín a kvetov) 
prikázaný sviatok 

15:00 
16:15 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

Za novomanželov                                    /sobáš/ 
Za novomanželov                                    /sobáš/ 

Nedeľa 16.8.2015 20. nedeľa cez rok 

6:30 
7:30 
8:30 

10:30 

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

ZBP Matej Gužik (20.r.) 
Na úmysel Marty 
ZBP Ján a Helena Labanc (60.r.) 
Za farnosť                                              /odpust/ 

Pondelok 17.8.2015 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Anna a Michal Čopan 

Utorok 18.8.2015 Féria 
7:00 
8:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Michal a Mária Beňo 
Za duše v očistci 

Streda 19.8.2015 Féria 9:00 Zbudské Dlhé  Anna, Andrej a Ondrej Rosoľanka 
Štvrtok 20.8.2015 Sv. Bernard, opát a uč. C. (sp.) 9:00 Zbudské Dlhé  Helena a Štefan Slivka 
Piatok 21.8.2015 Sv. Pius X., pápež (sp.) 9:00 Zbudské Dlhé  František a Vlastimil Kopej 

Sobota 22.8.2015 Vigília 21. nedele cez rok 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za novomanželov                                         /sobáš/ 
 Ján (7.výr.) a Helena Labanc 

Nedeľa 23.8.2015 21. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP rod. Karoľová, Myšľanová a Vajdová 
 Marián, Ján a Eva 
ZBP rod. Čopanovej 

Pondelok 24.8.2015 Sv. Bartolomej, apoštol (sv.) 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef a Ján Pekala 
Utorok 25.8.2015 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Ján a Anna 

Štvrtok 27.8.2015 
Sv. Monika (sp.) 17:30 

18:30 
Slov. Krivé 
Jabloň 

* za  zo Slovenského Krivého 
 Helena a Štefan Mato 

Piatok 28.8.2015 Sv. Augustín, biskup (sp.) 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 29.8.2015 Vigília 22. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Helena Čopanová, č. 29 

Nedeľa 30.8.2015 22. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján st., Ján ml. a Michal Lukáč 
ZBP Štefan Hrin (75.r.) 
ZBP rod. Gamrátová, č. 149 a Štefan (80.r.) 

 

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

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