
 
 

 
 

Nový školský rok 

Istý človek raz povedal, že „všetko je do času.“ 
Inými slovami povedané, že všetko, čo sa začalo, raz sa musí aj skončiť. 
Začiatok a koniec idú spoločne so sebou akoby ruka v ruke. Nikdy nemôže 
byť začiatok bez konca a takisto koniec bez začiatku. To, čo sa skončilo, ostane iba 
v spomienkach a pred tým, čo sa začne, mávame spočiatku určité obavy a to preto, 
že si kladieme rôzne otázky - ako to bude; čo to bude; čo mi to prinesie; zvládnem 
to...? No neskôr si uvedomujeme, že stojíme pred niečím neznámym a dávame si 
určité predsavzatia, ktoré chceme dosiahnuť. Máme v tom novom začiatku rôzne 
plány, rôzne túžby a sny, ktoré by sme chceli realizovať.  

Istotne teraz najmä žiaci tušia, že reč je o novom školskom roku, ktorý je pred 
nami. Aké sú tie vaše predsavzatia, tie vaše túžby a sny v novom školskom roku? 
 Niekto si povie: v tomto školskom roku sa budem viac učiť napr. anglický jazyk 
alebo matematiku alebo chémiu a dokážem svojim rodičom, svojim učiteľom a aj 

sebe samému, že na to mám. Alebo niekto si povie: budem 
viacej čítať knihy, aby som si rozšíril slovnú zásobu 
a ostatným dokázal, že viem krajšie čítať.  

Povedzme si teraz trošku o snoch a túžbach. Myslím, 
že najmä žiaci si kladú otázku: „Čím chcem byť?“ V detstve 
väčšinou chlapci mali túžbu stať sa kozmonautom, 
smetiarom, šoférom, hokejistom a dievčatá učiteľkou, 
lekárkou, speváčkou, herečkou atď. Boli to detské sny. 
Tieto sny a túžby sa postupom času menia 
prostredníctvom nových darov, talentov, vedomostí 
a schopnosti, ktoré žiak v škole objavuje a samozrejme, že 
sa stávajú novými túžbami a snami.  

No je tu ešte jedna odpoveď na otázku: „Čím chcem byť?“ A túto odpoveď by 
som chcel dať do popredia nielen žiakom, ale nám všetkým. Odpoveď znie: „Chcem 
byť dobrým človekom.“ A práve toto nech sa nám stane v našom živote túžbou, snom 
a métou k dosiahnutiu. Nepotrebujeme k tomu nijakú školu, v ktorej je potrebné 
zasadnúť do lavíc. Tou školou je život sám. Veď predsa človek okrem toho, že má 
rozum, má aj srdce. Ak vsadí iba na rozum, potom bude vyzerať ako chodiaca 
encyklopédia, ale ak vsadí aj na srdce, až vtedy bude dobrým človekom. 

Ešte jeden sen má snáď každý školák, či študent, a to mať dlhé prázdniny. Ale 
keďže všetko je do času, tak aj tento školský rok sa raz istotne skončí. Preto nebojte 
sa drahí žiaci, prázdniny prídu zas. Hlavne buďme dobrými ľuďmi.  (Peter Juhás) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Požehnanie pre mladých ľudí 

Milosrdný Bože, 
požehnaj mladých ľudí, čo študujú. 
Prichádzajú so svojimi starosťami, 
obavami a zraneniami, ktoré zažili. 
Ich deň neraz začína slovami: 
„Pohni si, inak prídeš neskoro!“ 
„Musíš ráno vždy robiť taký neporiadok?“ 
A potom prežívajú svoje problémy v škole. 
Učitelia a vychovávatelia potom často 
znášajú následky toho, že sa mladí 
doma necítia v bezpečí, 
že sa nevedia vyrovnať so svojimi 
sklamaniami a vnútorným nepokojom. 
Požehnaj mladých ľudí 
a naplň ich tým, čo potrebujú. 
Daj im lásku, porozumenie, istotu, pravdu, 
vnútorný pokoj, radosť zo života  
a vieru v budúcnosť, aby boli otvorení pre 
život a pre druhých ľudí. 

Daj im vzájomné porozumenie, 
utešuj ich, keď sa cítia zranení a opustení. 
Posilni ich, keď sa cítia slabí a menejcenní. 
Daj, aby si uvedomili, že v tvojich očiach sú 
plnohodnotní, 
pretože každého z nich prijímaš a miluješ. 
Prebuď v nich svojim požehnaním dobro,  
ktoré si do nich vložil. 
Daruj im vnútornú vyrovnanosť 
a schopnosť stáť si za svojím  
a nájsť si vlastné miesto v živote. 
Požehnaj všetkých ľudí, 
čo vyučujú a vychovávajú, 
a daj, aby na mladých ľudí hľadeli 
ako na požehnaných ľudí. 
Nech sa pre nich sami stanú požehnaním, 
aby tak podporili dobro v nich. Amen. 

(z knihy A. Grün: „Daruj mi široké srdce“) 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac september 

 3.9.  –  prvý štvrtok v mesiaci – v Slovenskom Krivom na konci sv. omše budeme mať 
pobožnosť za duchovné povolania.  

 4.9.  –  prvý piatok v mesiaci – sv. zmierenia chorým budem vysluhovať ako zvyčajne 
od 9:00. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

 5.9.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. Srdečne pozývame veriacich 
z celej farnosti. 

 5.9.  –  Celodiecézne rekolekcie kňazov z príležitosti sviatku Sv. košických mučeníkov 
začínajú modlitbou sv. ruženca o 9:30 hod. v Košickej katedrále. Sv. omša 
bude o 10:00 hod. 

 6.9.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou tento mesiac nebude.  

 14.9.  –  Krížová cesta na Jablonský vrch. Zhromaždíme sa o 17.30 pri kostole. Počas 
cesty k prvému zastaveniu sa pomodlíme sv. ruženec.  

 15.9.  –  Krížová cesta o 14.00 hod. v Zbudskom Dlhom vo farskej záhrade; o 15:00 na 
Hrabovecký vrch. V Hrabovci n./L. sa zhromaždíme pri Dome nádeje. 
V prípade zlého počasia krížová cesta bude v kostole. 

 20.9.  – zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 



 24.9.  –  pripomenieme si 10. výročie posviacky kostola v Jabloni. Samotná slávnosť 
bude v nedeľu – 27. 9. o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom bude         
ThLic. Allan Tomáš, dekan v Snine. 

–––––––––––––––––––––  
 Veni Sancte: o silu a dary Ducha Svätého budeme prosiť pre našich žiakov 

a študentov pred nedeľnou svätou omšou 30. 8. 2015. V Hrabovci n./L. bude 
Veni Sancte 2. 9. 2014 o 9:30 hod. pri svätej omši. 

 Kántrové dni: 16.9., 18.9. a 29.9. sú jesenné kántrové dni. Záväzný pre nás je jeden 
deň. Úmysel je: poďakovanie Bohu za tohtoročnú úrodu. Kto chce, môže 
priniesť v košíku plody zeme pred oltár na požehnanie. (SK a JA pri omšiach 
16.9.; ZD a HR pri omšiach 18.9.) 

 Misie v Humennom: od 19. do 27. 9. 2015 budú vo všetkých farnostiach mesta 
Humenné ľudové misie. Kto má záujem, môže sa ich zúčastniť. 

 Modlitbová reťaz za kňazov: od 15. 9. do 24. 10. 2015 potrvá 40-dňová reťaz pôstu 
a modlitieb za kňazov na Slovensku. V našej farnosti budeme mať, modlitbu     
sv. ruženca, sv. omšu a eucharistickú pobožnosť na 1. októbrový štvrtok (1.10.). 

 Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne: prebiehať bude od 12. do   
16. septembra. Program si môžete pozrieť na www.bazilika.sk/narodnaput   

 Putovná socha Panny Márie pred obišovským odpustom bude v našej farnosti 
v dňoch 29. a 30. 9. 2015. V HR a ZD sa pred sv. omšou pomodlíme sv. ruženec 
a po sv. omši bude krátka adorácia. 

 Národný pochod za život – Bratislava 2015: v nedeľu 20. septembra 2015 o 14:30 
bude v Bratislave Národný pochod za život. Košická arcidiecéza bude mať 
spoločnú sv. omšu s o. arcibiskupom Bernardom Boberom o 10:30 v kostole 
Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), na Floriánskom námestí. Z Humenného 
bude odchádzať pro-life vlak (20.9.) o 00:57 hod., z BA odíde o 17:30 hod. Cena 
lístka je 36€ (deti do 10 rokov zdarma). Predaj cestovných lístkov je 
v pokladniach Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Program si môžete pozrieť 
na plagáte na výveske alebo aj na web stránke: pochodzazivot.sk   

*************** 
Sviatosť zmierenia na mesiac SEPTEMBER 

Utorok 
(2 kňazi)  

1.9.2015 
Hrabovec n./L 
Jabloň 

16:00 – 17:30 
17:30 – 19:00 

Streda 2.9.2015 Zbudské Dlhé 17:15 – 18:30 
Štvrtok 3.9.2015 Slovenské Krivé 17:30 – 18:30 

Sviatosť zmierenia na mesiac OKTÓBER 

Sobota 26.9.2015 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

15:15 – 16:00 
16:00 – 17:30 
17:30 – 18:15 

 

2 kňazi 

 Utorok 29.9.2015 Hrabovec n./L. 16:30 – 18:30 

 
 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Utorok 1.9.2015 Féria 19:00 Jabloň ZBP Slavomír Dutko (30.r.) 

Streda 2.9.2015 Féria 
9:30 

18:30 
 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
 

 Andrej Cichý (1.výr.)        /Veni Sancte/ 
 manželia Kulanoví, Bodnaroví, 
Kocajoví a Cushberoví 

Štvrtok 3.9.2015 Sv. Gregor Veľký, uč. C.  (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Juraj Čopan, č. 3 

Piatok 4.9.2015 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  
 Margita, Helena, Ján a Jozef 

Sobota 5.9.2015 Vigília 23. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 6.9.2015 
23. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Irena a Michal Roško (40.r.manž.) 
Na úmysel rodiny 

Utorok 8.9.2015 Narodenie Panny Márie  (sv.) 18:30 Hrabovec n./L.  Anna a Michal Čopan 
Streda 9.9.2015 Féria 7:00 Jabloň  Štefan Paško ml. 
Štvrtok 10.9.2015 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Andrej Bober (1.výr.) 
Piatok 11.9.2015 Féria 18:30 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz 
Sobota 12.9.2015 Vigília 24. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP Dominik (20.r.) 

Nedeľa 13.9.2015 24. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

 Štefan, Andrej a Anna 
 Michal a Verona Mato 
ZBP pre dcéru a vnúčatá 

Pondelok 14.9.2015 Povýšenie Svätého Kríža  (sv.) 18:30 Jabloň  Paulína Lukáčová 

Utorok 15.9.2015 
Sedembolestná Panna Mária 

patrónka Slovenska   (sl.) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

 Helena a Štefan Balica 
Za farnosť 
ZBP vnúčat, pravnúčat a ich rodičov 
 Anna Kataníková 

Streda 16.9.2015 Sv. Kornélius a Cyprián  (sp.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

* za  zo Slovenského Krivého   /kántry/ 
 Ján, Helena, Michal a Anna Oros 

Piatok 18.9.2015 Féria 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

* za  zo Zbudského Dlhého       /kántry/ 
* za  z Hrabovca n./L. 

Sobota 19.9.2015 Vigília 25. nedele cez rok 
14:00 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
 Irena                                            /kántry/ 

Nedeľa 20.9.2015 
25. nedeľa cez rok 

(zbierka na Rádio Lumen) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Štefan Kulan 
ZBP Bernardína s rod. (60.r.) 
Zarodičov a starých rodičov Kocajových 

Utorok 22.9.2015 Féria 18:30 Slov. Krivé Na úmysel matky 

Streda 23.9.2015 Sv. Pius z Pietrelčiny, (sp.) 
7:00 
8:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Michal, Mária, Andrej a Anna 
 Anna a Andrej Pavlišin a vnuk Martin 

Štvrtok 24.9.2015 Výr. konsekrácie kostola 18:30 Jabloň  Štefan a Mária Kulan              /ipsa die/ 
Piatok 25.9.2015 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef, Mária, Margita a Lukáš 
Sobota 26.9.2015 Vigília 26. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Michal Meždej 

Nedeľa 27.9.2015 26. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 
 

 Michal a Ema Kopej 
 Ján, Mária a Helena 
ZBP pre jubilujúcich manželov 
(25.r.manž.)          /10.výr. posv. kostola/ 

Utorok 29.9.2015 
Sv. Michal, Gabriel, Rafael,  

archanjeli (sv.) 
18:30 Hrabovec n./L.  Jozef Albičuk;  Mária a Ján Smetanka 

Streda 30.9.2015 Sv. Hieronym, kňaz a uč. C.(sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Jozef Džugan 
 

* HR   Michal Kolesár, Ivan Kíreš, Helena Šefčíková, Vincent Gamrát, Mária Melničáková, Helena Dančová,                  
Anna Čopanová, Mária Demčáková, František Pekala 

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

INFORMAČNÝ BULLETIN 9/2015; 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  



 


