
 
 

 
 

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 

Zaiste vieme, že v histórii ľudstva sa striedavo opakuje 
doba úpadku a doba rozkvetu. Dobu úpadku 
charakterizuje anarchia, pohŕdanie zákonmi – ako štátnymi, tak aj mravnými.  
Dobu rozkvetu zas charakterizuje pravý opak. Prekvitá a uprednostňuje sa mravnosť, ctí 
sa zákon, oprašujú a oživujú sa všetky veľké ideály. Štúdium týchto záležitosti nám 
pripomína, že človek to, čo si v živote volí, taký život aj žije – buď mu upadá alebo rastie. 
Úpadok smeruje k smrti, rozkvet k životu. Ak teda chceme žiť, musíme neustále 
napomáhať rozkvetu nášho života. K tomu, aby sme zažívali rozkvet a krásu života nie 
sme sami. Pomôcť nám chce aj Pán Boh. Ako? 
Od 8. decembra začíname sláviť Svätý rok milosrdenstva, ktorý nám pripomína Božiu 
lásku k nám. Boh počas celých dejín spásy nám dáva možnosť rastu a to aj tým, že 
môžeme nachádzať jeho milosrdnú lásku, lásku k človeku. Pri stvorení ho obdaril 
nadprirodzenými darmi. Prizval ho do postavenia svojich vyvolených a milovaných synov. 
Prví ľudia však hriechom urazili Boha a pritiahli na seba zaslúžený trest. Pohrdli Božím 
príkazom a tým stratili nadprirodzené dary. Boh ich však vo svojom milosrdenstve 
nenechal v duchovnej biede. Zoslal im Vykupiteľa, ktorý znovu obnovil ten prvotný vzťah 
človeka s Bohom. Boh človeku dáva mnoho milostí. Odmeňuje ho viac, než si za svoje 
dobré skutky zaslúži. A trestá ho menej, ako si to spravodlivosť vyžaduje, ba dokonca 
previnenia odpúšťa. Môžeme povedať, že Boh sa ku každému z nás správa ako dokonale 

blížny. Blížneho si nemôžeme vybrať. Blížny je človek, ktorý je 
v prítomnom okamžiku pri nás najbližšie. On má byť cieľom 
našej lásky a milosrdenstva. O minútu to môže byť niekto iný, 
nejaký anonymný človek, ktorý prechádza okolo nás po 
chodníku. V tom prítomnom okamihu je to náš blížny.               
V spoločnosti, kde sa táto záležitosť neberie na vedomie, kde 
vládne chladná atmosféra, ktorá nikomu nič neodpúšťa, ale 
hneď tvrdo vyrovnáva všetky účty. Napríklad, ak človek 
nechtiac stúpi na nohu inému človeku, môže hneď čakať úder, 
prípadne vyslovené neslušné nadávky. Ak si však váži                
a dodržiava príkaz lásky k blížnemu, uplatňuje zhovievavosť 
a zmierlivosť, môže povedať: „To nič.“ Odpustí mu a už na to 
nemyslí.  

Daný nám je Rok milosrdenstva nielen preto, aby sme si pripomenuli, že Boh je milosrdný, 
ale predovšetkým aj preto, aby sme sa my naučili byť milosrdní. Ak to dokážeme, až vtedy 
padne naša pýcha, závisť, ľahostajnosť, hnev i nenávisť a celý rad ďalších nepekných 
vlastností, ktoré sú v nás vo väčšej či menšej miere. Keď sa to uskutoční, až vtedy nastane 
doba rozkvetu a náš život bude krajší. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Čo je „Svätá brána“ (Porta sancta)?  
Je to brána, ktorá je otvorená iba počas Svätého roku, inak je zatvorená. Svätú bránu 
majú predovšetkým všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, 
sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány 
symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná 
cesta smerom k spáse.  
Z rozhodnutia svätého otca budú sväté brány otvorené i vo všetkých katedrálnych 
chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí 
miestny biskup. Svätá brána je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri 
zachovaní stanovených podmienok. 
V Košiciach,  v katedrále sv. Alžbety bude Svätú bránu slávnostne otvárať           
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 13. decembra 2015 pri sv. omši 
o 10:30 hod. Z rozhodnutia otca arcibiskupa budú v našej diecéze otvorené taktiež 
sväté brány i v ďalších 19 určených chrámoch, medzi nimi (pre nás najbližšie) vo 
farskom kostole Všetkých svätých v Humennom a to 20. 12. o 14:00 hod. 

Modlitba na mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal 
si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení. 
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu  
a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil 
raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal 
Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.” 
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju 
všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete 
viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. 
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne 
spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za 
niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením. 
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum 
milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým 
nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať 
slobodu a slepým prinavrátiť zrak. 
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ            
a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen. 
 

       Prajem Vám krásne časy 
vianočné, prežívané šťastne 

a spoločne.  
Aby Vám dal Pán Boh 

zdravia, šťastia a hojného 
požehnania. 

Duchovný otec Peter 



                                                                          OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december 

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

 4.12.  -   prvý piatok - prvopiatková sv. spoveď vypadá, nahrádza ju vianočná sv. zmierenia. 
Kto bude potrebovať sv. zmierenia pred prvým piatkom, budem k dispozícii pol 
hodiny pred sv. omšou.  

 5.12. -  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15 
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod.  

 6.12.  -   prvá nedeľa v mesiaci - ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou tento mesiac nebude. 

  8.12. -  Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
 24.12. - Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich blízkych 

okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou. 
 31.12. -  Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože 

chválime“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 
––––––––––––––––––––– 
 Spomienka na 1. slovanského pápeža: Multimediálny koncert JÁN PAVOL II. je spomienkou 

na 1.slovanského pápeža. Dielo mapuje dôležite etapy života Svätého otca. 
Koncert sa uskutoční 18. 12. 2015 (18:00 – 20:00) v Steel Arene v Košiciach. Kto 
má záujem, môže si lístky zakúpiť v sieti ticketportal.sk. 

 Betlehemské svetlo: aj tohto roku prinesú skauti na Slovensko Betlehemské svetlo, ktoré si 
budete môcť prevziať aj do svojich domovov. 

 Návšteva biskupa, sv. Mikuláša: V dňoch 5. a 6. 12. (5.12. – Hrabovec n./L.; 6.12. – 
Slovenské Krivé, Jabloň a Zbudské Dlhé) zavíta do našej farnosti sv. Mikuláš.       
Pri sv. omšiach rozdá dobrým deťom darčeky. (sponzormi sú obecné úrady) 

 Zimné kántrové dni: V dňoch 9.12.; 11.12. a 12.12.2015 sú zimné kántrové dni. Záväzný je 
jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, 
duchovná obnova rodín a modlitba o pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Spoveď chorých: Spoveď chorých pred vianočnými sviatkami bude 18.12.2015 t.j. piatok 
od 9:00 hod. Prosím, aby ste ich nahlásili v sakristii do 13.12.2015. 

 „Hľadáme prístrešie...“ od 15.12. do 23.12.2015 sa budeme modliť deviatnik vždy       
o 18:00 hod., ak je večer sv. omša, deviatnik sa pomodlíme pred sv. omšou.        
Na 4. adventnú nedeľu bude deviatnik v rámci popoludňajšej pobožnosti. 

 Jasličková pobožnosť: 27. 12. 2015    o 14:00 – Hrabovec n./L. 
 Vianočná sviatosť zmierenia:  

Sobota  (4 kňazi) 19. 12. 2015 
Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé  

14:00 – 14:30 
15:00 – 16:00 
16:30 – 17:30 

Utorok  (3 kňazi) 22. 12. 2015 Hrabovec n./L. 16:00 – 18:00 
 

Vysluhovanie sv. zmierenia v Humennom: 

Sobota 19. 12. 2015 
Vo všetkých troch 
kostoloch 

9:00 – 12:00 

Nedeľa 20. 12. 2015 HE – mesto a sídl.III 14:00 – 17:30 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Utorok 1.12.2015 Féria 18:00 Jabloň  Ján a Helena; Jozef a Anna Bukovčík, č. 60 
Streda 2.12.2015 Votívna – o Panne Márii  18:00 Hrabovec n./L.  Vincent Gamrát 
Štvrtok 3.12.2015 Za povolania na kňazský stav 18:00 Zbudské Dlhé  Michal, Jozef a Helena 

Piatok 4.12.2015 
Votívna - Najsvätejšie Srdce 

Ježišovo 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Mária Gužiková 

Sobota 5.12.2015 Vigília 2. adventnej  nedele 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 6.12.2015 
2. adventná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

 Ján Lukáč 
 Ján a Regina Meždej  
Za farnosť 

Pondelok 7.12.2015 Vigília z nasledujúcej slávnosti 18:00 Slov. Krivé  Ján (44.výr.), Gregor a Terézia Balica 

Utorok 8.12.2015 
Nepoškvrnené Počatie  

Panny Márie  
 (prikázaný sviatok) 

16:00 
17:00 
18:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
ZBP Helena Lukáčová 
Poďakov. pre Janu Gajdošovú s rod. (30.r.) 

Streda 9.12.2015 Votívna – za pokoj vo svete 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L.                        /kántry/ 

Štvrtok 10.12.2015 Féria 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Irena Veľasová (1.výr.) 
* za  z Jablone 

Piatok 11.12.2015 Votívna – za pokoj vo svete 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého              /kántry/ 
Sobota 12.12.2015 Vigília 3. adventnej  nedele 18:00 Slov. Krivé  Juraj Čopan                                        /kántry/ 

Nedeľa 13.12.2015 3. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé  
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Michal, Štefan a Zuzana  
ZBP Ján Šefčík (80.r.) 
 Ján, Štefan st. a Štefan ml. Paško 

Pondelok 14.12.2015 Sv. Ján z Kríža, kňaz a uč. Cirkvi 7:00 Hrabovec n./L.  Anna a Ján Židzik 
Utorok 15.12.2015 Féria 7:00 Zbudské Dlhé Za  členov ružencového bratstva 
Streda 16.12.2015 Votívna – o Panne Márii 7:00 Hrabovec n./L.  Anna Gamrátová 
Štvrtok 17.12.2015 Féria 7:00 Slov. Krivé  Zuzana a Štefan Lukáč 
Piatok 18.12.2015 Féria 7:00 Jabloň  Ján Dušák                          /spoveď chorých/ 

Nedeľa 20.12.2015 4. adventná nedeľa 

8:00 
9:00 

10:00 
11:00 

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

Za farnosť 
 Helena a Michal Karoľ 
 Helena Boberová (3.výr.) 
ZBP Vladka a Aleš 

Pondelok 21.12.2015 Féria 7:00 Jabloň  Helena, Juraj Dušák a Anna Lukáčová 
Utorok 22.12.2015 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Jozef Gužik ml. 
Streda 23.12.2015 Féria 7:00 Slov. Krivé  Irena Veľasová 

Štvrtok 24.12.2015 Štedrý deň 
22:00 
24:00 
24:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP rod. Demčáková, Dudová a Modráková 
ZBP rod. Dzurová a Dušáková 
Vlastný úmysel 

Piatok 25.12.2015 
Narodenie Pána 

(slávnosť) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

Za zdravie 
Poďak. Pánu Bohu za vyslyšanú prosbu 
ZBP Mária Demčáková, č. 126 (50.r.) 
ZBP pre Evku a jej rodičov 

Sobota 26.12.2015 Sv. Štefan, mučeník  (sv.) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

 Anna a Juraj Hodor 
 Michal a Anna Pavlišin 
 Michal a Mária Slobodník 
ZBP a poďakovanie pre Veroniku 

Nedeľa 27.12.2015 
Svätej Rodiny  

Ježiša, Márie a Jozefa 
(14:00 jasličková pobožnosť – HR) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

Na úmysel Marty 
ZBP a pomoc pri štúdiu 
 Ján, Mária a Štefan Juhás 
ZBP Anna a Ján Andrejov 

Pondelok 28.12.2015 Sv. neviniatka (sv.) 18:00 Hrabovec n./L.  Mária, Michal a Andrej Karoľ 
Utorok 29.12.2015 5-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Slov. Krivé  Helena Čopanová 
Streda 30.12.2015 6-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Jabloň  Ján Dušák 
Štvrtok 31.12.2015 Vigília – Panny Márie Bohorodičky 17:00 Zbudské Dlhé Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2015 
 

* 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 
* JA    Helena Andrejová, Agnesa Dzurová 

INFORMAČNÝ BULLETIN 12/2015; 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  



 


