
 
 

 
 

Návšteva cintorína 

Ak naše cintoríny veľakrát počas roka zívajú 
prázdnotou a opustenosťou, neplatí to o nich počas 
prvých novembrových dní, keď sú navštevované ľuďmi omnoho viac ako inokedy. 
Svedčí o tom aj žiara sviec, vôňa ihličia a chryzantém, ktoré sa v dušičkových dňoch 
rozliehajú v okolí cintorínov. Cestou na hroby našich blízkych môžeme mať najrôznejšie 
pocity. Pre niektorých cintoríny môžu byť miestami, ktoré dýchajú záhrobím. Pre iných sú 
spomienkami na ľudí blízkych ich srdcu a na pekné chvíle, ktoré s nimi prežili. 
Nezabránime sa občas ani myšlienke, ktorá kladie otázku o našom vlastnom konci života 
a odchode z tohto sveta. Aby myšlienka na odchod z tohto sveta pre nás nebola 
postrachom, a aby sme sa necítili v posledných okamihoch nášho života príliš osamelí, 
ponúkam vám jeden príbeh na povzbudenie.  
 Žil raz istý muž, ktorý jedného dňa dostal pozvánku na súd. Keď si prečítal 
predvolanie, veľmi sa naľakal a od strachu mu srdce začalo biť rýchlejšie. Čo robiť? Dlho 
premýšľal. Nakoniec sa vybral ku svojim priateľom a u nich hľadal pomoc. Chcel ich 
poprosiť, aby prišli na súd za neho svedčiť, že je nevinný. Tí však, keď počuli, o čo ide, 
odvrátili sa od neho a robili sa, že ho nepoznajú. Zničený odišiel a šiel ku svojim 
príbuzným, aj ich prosil, aby išli s ním na súd a pomáhali mu. Súhlasili a išli s ním, ale iba 

ku dverám budovy súdu, tam si to rozmysleli; ďalej 
nechceli ísť ani za svet. Nechali ho osamoteného a vrátili 
sa domov. Opustený od všetkých pobral sa muž do budovy 
súdu. Zrazu mu prišli na pomoc nečakaní pomocníci, ktorí 
ho potešovali a uisťovali, že pôjdu s ním k súdu, kde ho 
budú obhajovať. Skutočne sa tak aj stalo. Keď začal súd, 
obhajovali ho tak pevne, tak horlivo sa ho zastávali, že bol 
oslobodený, ba dostal ešte aj náhradu! 

To nie je príbeh cudzieho človeka, lebo tým mužom je každý z nás! Pozvánkou na 
súd je choroba, smrť. Súd - to je Boží súd a sudcom je sám Boh. Priatelia, ktorí nás 
v úzkosti zanechávajú práve vtedy, keď sa na nich najviac chceme spoliehať sú pozemské 
veci: dom, postavenie, peniaze... Keď človek zomiera, opustia ho, akoby ho nepoznali. Tí, 
ktorí ho sprevádzali – to sú naši najbližší, rodina, známi – odprevadia zosnulého až na 
cintorín, až ku hrobu, ale potom ho tam nechajú a vrátia sa domov. Ďalej nemôžu ísť, ani 
keby chceli. Kto budú teda našimi obhajcami, ktorí sa nás na pravde Božej budú zastávať? 
To budú naše dobré skutky, naše modlitby, teda všetko dobré, čím obohatíme naše okolie. 
 Nech návšteva cintorínov v týchto novembrových dňoch je na jednej strane zbožnou 
spomienkou na našich najdrahších a na strane druhej môže byť pre nás impulzom ku 
konaniu dobra, aby sme aj my do prostredia, v ktorom žijeme, priniesli žiaru a vôňu 
našich čností, a tým si vytvárali zásluhy pre večnosť. (Peter  Juhás) 

Príspevok na 
vydávanie: 0,20 € 



Modlitba o úctu k životu 
Bože, darca života, chválime ťa a 
zvelebujeme za to, 
že si povolal do života každého človeka. 
 

S veľkou dôverou prosíme o tvoje 
milosrdenstvo pre všetkých našich drahých 
zosnulých. 
Chceme si spomenúť aj na tých 
najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou 
smrťou umelého potratu ešte skôr, ako sa 
mohli narodiť. 
 

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo 
pravdy pre rodičov takto zabitých detí  
a pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté 
dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj 
dar, a nie ich vlastníctvo. 
 

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych 
pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní 
počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho  

počínania, nespreneverovali sa svojmu 
poslaniu a boli vždy na strane života. 
 

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria 
kultúru smrti. 
Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali 
hodnotu každého ľudského života a mali ho 
v úcte. 
 

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás 
všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý 
na svojom mieste a vo svojom povolaní, 
vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti 
ľudského života, a tak prispievali k šíreniu 
„evanjelia života“. 
Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, 
prihováraj sa za nás u svojho Syna, 
aby svojím milosrdným pohľadom zhliadol 
na všetkých, za ktorých prosíme v tejto 
modlitbe. Amen. 
 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac november 

 31.10. - o 18:00 bude v Slov. Krivom vigílijna sv. omša zo slávnosti Všetkých svätých  

 1. a 2.11. -  Dušičkové pobožnosti na cintorínoch budú takto: 

1.11.2015 
Jabloň                    – 13:00 (požehnanie kríža) 

Zbudské Dlhé      – 14:00 (o. arcibiskup) 

2.11.2015 
Hrabovec n./L.   -  15:00 
Slov. Krivé           – 15:45 

Pol hodiny pred pobožnosťou sa pomodlime sv. ruženec pri kríži na cintoríne. 

 5.11. -   Celodenná farská poklona; časový harmonogram: 

 Zbudské Dlhé  10:00 – 16:00 Jabloň 10:30 –  16:30 

 Hrabovec n./L. 10:15 – 17:45 Sl. Krivé 10:45 –  17:00    
Prosím, zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.  

 6.11.    -  prvý piatok v mesiaci. Spoveď chorých bude v piatok 30. 10. od 9:00 hod. 

 10.11.  - rekolekcie kňazov humenského dekanátu. (Ohradzany) 

 15.11.  -  zbierka „Zachráňme katedrálu.“ Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.  

 22.11. - nedeľou „Krista Kráľa“ sa končí liturgický rok a Prvou adventnou nedeľou 
začína nový liturgický rok. Vo všetkých kostoloch po sv. prijímaní bude 
vyložená Sviatosť Oltárna a obnovíme si zasvätenie ľudského pokolenia 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok môžeme získať 
úplné odpustky. 



 29.11. - Pri všetkých sv. omšiach z Prvej adventnej nedele bude požehnanie 
adventných vencov. Kto chce, môže si priniesť adventný veniec na 
požehnanie pred oltár. V túto nedeľu bude zbierka na charitu. Za Vaše 
milodary Pán Boh zaplať. 

––––––––––––––––––––– 
 Sviečka za nenarodené deti: v deň, keď si budeme spomínať na našich drahých 

zosnulých (2.11.), môžeme si spomenúť aj na zomrelé nenarodené deti a zapáliť 
sviečku aj im. Za príspevok 1€ (zakúpením sviečky v sakristii kostola) podporíte 
projekty zamerané na ochranu ľudského života. Modlitba je na 2. str. tohto bulletinu 

 Úplné odpustky počas dušičkovej oktávy: 
Kto v tento deň nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš 
a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam 
v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na 
úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť náklonnosť 
k hriechu.  Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za 
zosnulých, môže získať  odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz 
denne od 1. novembra. do 8. novembra. Aby ste mohli získavať tieto odpustky,      
sv. prijímanie budem podávať podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený aj na nástenke 
v kostole. Zároveň v tieto dni budú otvorené aj kostoly na osobnú modlitbu pred 
svätostánkom. 

 Vzácni jubilanti: dňa 3.11. slávi 65. rok života náš rodák, o. arcibiskup Mons. Bernard 
Bober. V nedeľu 8. 11. si pripomenie 75. rokov života dp. Andrej Burík, ktorý pôsobil 
v našej farnosti. Pamätajme na jubilantov aj v našich modlitbách. 

 Svätý (jubilejný) rok milosrdenstva: Pápež František oznámil mimoriadny Svätý rok 
milosrdenstva 13. marca 2015. Začne sa na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie (8. decembra 2015 ) a skončí 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša 
Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva. Organizáciu tohto jubilea 
zveril Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie. Tá začiatkom mája zverejnila 
oficiálnu modlitbu pápeža pre Svätý rok milosrdenstva. 

************ 
Rozpis podávania Eucharistie počas dušičkovej oktávy – 2015 

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

1.11.2015 pri omši pri omši pri omši 11:30 

2.11.2015 pri omši pri omši pri omši 16:10 
3.11.2015 pri omši 16:30 17:00 17:30 

4.11.2015 18:00 17:00 17:30 pri omši 

5.11.2015 pri omši 16:00 16:30 17:00 

6.11.2015 17:30 pri omši pri omši 16:30 
7.11.2015 pri omši o 18:00 14:30 14:00 13:30 

8.11.2015 14:00 pri omši pri omši pri omši 

* Eucharistiu môže prijať iba ten, kto v daný deň nebol na sv. omši v inej dedinke 

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Sobota 31.10.2015 Vigília Všetkých svätých 18:00 Slov. Krivé  Helena Čopanová, č. 29 

Nedeľa 1.11.2015 
Všetkých svätých (sl.) 

 (ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Jozef a Anna Karoľ 
 Ján Kocaj (nedož. 85.r.) 
ZBP Mária a Štefan Pohl (50.r.manž.) 

Pondelok 2.11.2015 
Spomienka na všetkých 

verných zosnulých 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za duše v očistci 
 Ján Tkáčik, kňaz 
Na úmysel Svätého Otca 

Utorok 3.11.2015 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Michal Kolesár (1.výr.) 
Streda 4.11.2015 Sv. Karol Boromejský, bisk. (sp) 18:00 Slov. Krivé ZBP Ladislav 
Štvrtok 5.11.2015 Féria  /farská poklona/ 18:00 Hrabovec n./L.  Jozef a Helena Kocaj 

Piatok 6.11.2015 Prvý piatok 

16:30 
17:00 
17:30 
18:00 

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
Vlastný úmysel 

Sobota 7.11.2015 Vigília 32. nedele cez rok 
15:00 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
 
Hrabovec n./L. 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
Modlitba posv. ruženca  
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 8.11.2015 32. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
 Anna Meždejová 
ZBP Veronika a Štefan Hrin (50.r.manž.) 

Pondelok 9.11.2015 Výr. posv. Lateránskej baziliky 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Helena Sabová (85.r.) 

Utorok 10.11.2015 Sv. Lev Veľký, pápež   (sp.) 7:00 Zbudské Dlhé  Michal a Verona;  Michal a Vlasta 

Streda 11.11.2015 Sv. Martin z Tours, bisk.  (sp.) 18:00 Jabloň  Ján Grib 
Štvrtok 12.11.2015 Sv. Jozafát, bisk. a muč (sp.) 18:00 Slov. Krivé ZBP členov ružencového bratstva 
Piatok 13.11.2015 Féria 18:00 Zbudské Dlhé ZBP a pomoc pri chorobe pre Margitu 
Sobota 14.11.2015 Vigília 33. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé Za zdravie 

Nedeľa 15.11.2015 
33. nedeľa cez rok 

(zbierka „Zachráňme 
katedrálu“) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Jozef a Júlia Džugan 
ZBP a poďakovanie bohuznámej 
ZBP pre Petru (25.r.) a Miriamu 

Utorok 17.11.2015 Sv. Alžbeta Uhorská, reh. (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Streda 18.11.2015 Féria 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Štvrtok 19.11.2015 Féria 18:00 Jabloň  Štefan st. a Štefan ml. Andrejov 
Piatok 20.11.2015 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 21.11.2015 Vigília Krista Kráľa 18:00 Jabloň ZBP pre Luciu a vnučku Miu Dušákovú 

Nedeľa 22.11.2015 Krista Kráľa 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
 

Za farnosť 
ZBP Marianna s rodinou 
ZBP Anna Tutková (50.r.) a Ladislav 
(25.r.manž.) 

Pondelok 23.11.2015 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Pavlína Jurašková (1.výr.) 
Utorok 24.11.2015 Sv. Ondrej Dunc-Laka a spoloč. 7:00 Hrabovec n./L.  Michal, Helena a Jozef Kondor 
Streda 25.11.2015 Féria 18:00 Slov. Krivé  Anna a Fedor 
Štvrtok 26.11.2015 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Ondrej Zubek (1.výr.) 
Piatok 27.11.2015 Féria 18:00 Jabloň  Štefan a Mária Dudo;  Štefan a Anna 
Sobota 28.11.2015 Vigília 1. adventnej  nedele 18:00 Slov. Krivé  Štefan 

Nedeľa 29.11.2015 
1. adventná nedeľa 
(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Helena, Michal Židzik a Ján Benej 
ZBP Jana Cichá (35.r.) 
Na úmysel rodiny 

Pondelok 30.11.2015 Féria 18:00 Slov. Krivé Na úmysel matky 
 

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

* ZD   Ján Kocaj, Mária Kulanová, Helena Danková, Jozef Slivka, Helena Micanková 
* SK   Irena Veľasová, Juraj Čopan 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN 11/2015; 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  



 


