
 
 

 
 

Kajajte sa a verte evanjeliu 

Môže sa nám zdať, akoby tieto slova zneli od nás, 
k tým druhým. Avšak pravdou je, že tieto slova vychádzajú od Ježiša Krista 
a majú zasiahnuť naše duše, lebo sú nasmerované do sŕdc všetkých ľudí, do 
sŕdc ľudí celého sveta.  
Čo to znamená: „Kajajte sa!?“ Kajať sa - konať pokánie, to znamená obrátiť sa, 
odvrátiť sa od hriechu, vpustiť Boha do svojho života, aby v nás Boh mohol konať a 
tak stať sa človekom čistého srdca, ktorý je pripravený prijať pravdu, konať 
spravodlivo a žiť lásku. Pokánie to je radostný návrat k Bohu. 
A čo to znamená: „Verte v evanjeliu?“  To znamená: Prijmite Ježiša Krista ako svojho 
Spasiteľa. Prijmite jeho spôsob myslenia, hovorenia, rozhodovania, konania. 
Budujte svoj život na jeho zásadách.  
Dnešný  svet sa ocitol v situácii mnohých nepokojov. Ľudia sa intenzívne pripravujú 
na zabíjanie jeden druhého a zabúdajú na lásku, pre ktorú ich stvoril Boh. Hriech 
pýchy a sebectva, ktorý vytvára atmosféru pohŕdania Bohom a je prameňom 
všetkých iných hriechov, silno zachvátil súčasného človeka. Človek sám sebe 
nahovára: Som ako Boh a môžem rozhodovať o všetkom. Ja rozhodnem o tom, čo je 

dobré a čo je zlé, čo je morálne a čo je nemorálne. 
Slobodu, ktorú mu dal Boh, maximálne zneužíva. 
Vymýšľa nové zákony, ktoré stoja proti Božím 
zákonom, podľa nich chce žiť a rozhodovať. Človek 
sa so svojím zlom a so svojou nemravnosťou ešte 
aj vystatuje pred Božou tvárou. Boh však  všetko 
vidí, na všetko hľadí, ale vysmievať sa nedá. 

 Nezriadená túžba človeka po peniazoch, moci, sláve vedie človeka do vojny 
s druhým človekom, vedie národy do vojny s inými národmi. Hriech vládne a láska 
sa vytráca z medziľudských vzťahov. Láska sa degraduje na úroveň rozkoše 
a pôžitku, človek napĺňa svoje nezriadené vášne a sebecké túžby. Pravá rozkoš 
a pravý život sú v pramení života a tým je Boh a jeho Syn Ježiš Kristus náš Spasiteľ.  
Na to poukazoval Ježiš Kristus a preto hlásal pokánie a návrat  k Božej radostnej 
zvesti evanjelia. „Kajajte sa a verte evanjeliu,“ aby vás nepostihlo niečo, čoho sa 
veľmi bojíme. Všetci vnímame, čo sa vo svete deje a máme strach: „Čo ak bude 
vojna?“ Všetci zahynieme, lebo človek na seba zhromaždil už množstvo toľkých 
a takých zbraní, ktorými môže zničiť seba i svet, ak pôjde ďalej cestou pýchy 
a cestou nenásytného sebectva.  Preto je aktuálne aj dnes  hlásať všetkým Kristovo 
slovo: „ Kajajte sa a verte v evanjeliu.“ 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Modlitba k Ukrižovanému, nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi 

Dobrý a preláskavý Ježišu, 
pred tvojou tvárou padám na kolená 
a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím 
a žiadam, 
aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil 
city živej viery, nádeje a lásky 
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi 
hriechmi 
a pevné odhodlanie ich napraviť. 
Dobrý Ježišu, 
s veľkým dojatím a s bolesťou duše 
sám v sebe uvažujem a rozjímam 
o tvojich piatich ranách; 
mám pred očami, čo o tebe do tvojich 
úst vložil prorok Dávid: 
„Prebodli moje ruky a moje nohy 
a spočítali všetky moje kosti.“ 
(v piatky pôstneho obdobia – úplné odpustky)  

 

OZNAMY 
   Program aktivít a liturgických slávení na mesiac február 

   2.2. –  Sviatok Obetovania Pána (Hromnice) – pri sv. omšiach v Hrabovci n./L. 
a Slov. Krivom budú požehnané hromničné sviece. Môžete si ich priniesť.  

   3.2. -   Spomienka na sv. Blažeja – pri sv. omši udelím sväteninu požehnanie hrdla. 

 5.2. –  Prvý piatok v mesiaci. V tento deň budem vysluhovať sviatosť zmierenia 
chorým v ich príbytku, spojenú s udeľovaním sviatosti pomazania chorých.  
Začnem od 9.00 hod. v Hrabovci n./L.  Chorých nahláste v sakristii. 

 6.2. -   Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:15 hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Predmodlievať sa budú 
členovia ružencového bratstva zo Zbudského Dlhého. 

  7.2. –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
Prvonedeľná pobožnosť tento mesiac bude v Zb. Dlhom od 14:45 do 15:15. 

 10.2. – Popolcová streda –  Je to deň prísneho pôstu. Môžeme sa 3x najesť z toho 
raz dosýta a bez mäsitého pokrmu. Porušenie mäsitého pokrmu sa v tento 
deň nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti. 

 14.2. – Na 1. pôstnu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary       
Pán Boh zaplať. 

--------------------------- 
 Púť do Ríma (prechod Bránou milosrdenstva): pre našu farnosť plánujeme v tomto 

Roku milosrdenstva uskutočniť Púť do Ríma v dňoch 11. 4. – 16. 4. 2016. Cena je 
249€. Bližšie informácie vyhlásim v rámci nedeľných oznamov (alebo si ich 
môžete pozrieť na výveske alebo na našej web stránke). 



 Pobožnosť krížovej cesty: v pôstnom období sa budeme modliť krížovú cestu každý 
piatok o 18:00 hod. (ak je v tento deň sv. omša, krížová cesta bude pol hodiny 
pred sv. omšou) a každú nedeľu o 14:00 hod. (nedeľná pobožnosť k Božiemu 
milosrdenstvu v pôste vypadáva, ponecháva sa ako súkromná modlitba). 

 Jarné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, t.j. 17.2.; 19.2.; a 20.2.2016 sú jarné 
kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá 
láska k blížnemu. 

 Národný týždeň manželstva: je to celosvetová kampaň na podporu manželstva.      
Už šiestykrát prebieha aj na Slovensku, tentoraz od 8. do 14. februára 2016. 
Bližšie info je na: www.ntm.sk (v tomto týždni pri sv. omšiach – 8.2., 9.2., 11.2. 
a 12.2. udelím manželom požehnanie.) 

 Pomazanie chorých:  pri sv. omšiach – 8.2., 9.2., 11.2. a 12.2. budem udeľovať 
sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať chorí v akomkoľvek veku 
a ľudia starší ako 60 rokov, pričom je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej. 

 Úplné odpustky: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok 
v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky.(Enchiridion indulgentiarum, 8). 

 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: bude 28. februára 2016 o 15:00 na 
farskom úrade. 

 Sviatosť zmierenia na mesiac február: 

Pondelok 
(2 kňazi) 

1.2.2016 
Jabloň  
Hrabovec n./L. 

16:00 – 17:30 
17:30 – 19:00 

Utorok 2.2.2016 Slov. Krivé 17:50 – 19:00 

Streda 3.2.2016 Zbudské Dlhé 16:30 – 18:00 

  Fašiangová adorácia: Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone takto: 

Pondelok 8.2.2016 
Hrabovec n./L. 

Jabloň 

15:00 – 17:15 

15:15 – 17:45 

Utorok 9.2.2016 
Zbudské Dlhé 

Slovenské Krivé  

15:00 – 17:15 

15:15 – 17:45 

 Deň Božieho milosrdenstva (štvrtok): 

4.2.2016 Hrabovec n./L. 17:00 – vyloženie Sviatosti 
Oltárnej k  tichej adorácii; 

17:30 – modlitby 
k Božiemu milosrdenstvu 

11.2.2016 Zbudské Dlhé 

18.2.2016 Jabloň 

25.2.2016 Slovenské Krivé 

Dnes na celom svete,  V zúfalstve, či bolesti, 
každý tak, ako môže,  keď nezdar  k nám priletí, 
s láskou slávi zjavené,  všetci šepkajú slová tri: 
milosrdenstvo Božie.   „Ježišu, dôverujem Ti!“



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Február 2016 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Pondelok 1.2.2016 Féria 19:00 Hrabovec n./L. ZBP Vladimír Čeremeta (60.r.) 

Utorok 2.2.2016 Obetovanie Pána (sv.) 
17:00 
19:00 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

ZBP Natália Smetanková (50.r.) 
ZBP Mária 

Streda 3.2.2016 Sv. Blažej, bisk. a muč.  (ľs) 18:00 Zbudské Dlhé ZBP Michal a Mária 
Štvrtok 4.2.2016 O Božom milosrdenstve 18:00 Hrabovec n./L.  Ivan Kíreš (1.výr.) 

Piatok 5.2.2016 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Helena Šefčíková (1.výr.) 

Sobota 6.2.2016 Vigília 5. nedele cez rok 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 7.2.2016 
5. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Andrej a Mária;  Andrej a Helena 
 Štefan st. a Štefan ml. Paško 
ZBP pre Jozefa a poďakovanie za 70.r.ž. 

Pondelok 8.2.2016 Féria 18:00 Jabloň  Štefan, Michal, Mária a Michal 

Utorok 9.2.2016 Féria 18:00 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz 

Streda 10.2.2016 
Popolcová streda 

(deň prísneho pôstu) 

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

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

 Helena Čopanová, č. 29 
 Štefan, Anna a Stanislav 
 Anna (5.výr.) a Ján Džugan (45.výr.) 
 Jozef Slivka 

Štvrtok 11.2.2016 Féria 18:00 Zbudské Dlhé ZBP a poďakovanie pre bohuznámu 
Piatok 12.2.2016 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Jozef Demčák s rod. (50.r.manž.) 
Sobota 13.2.2016 Vigília 1. pôstnej nedele 18:00 Jabloň  Juraj a Žofia Dušák 

Nedeľa 14.2.2016 
1. pôstna nedeľa 

(zbierka na charitu) 

7:00 
8:00 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

 Anna Gamrátová (20.výr.) 
ZBP Imrich a Helena Cichý (45.r.manž.) 
ZBP Anna s rodinou (50.r.) 

Utorok 16.2.2016 
Féria 17:00 

18:00 
Slov. Krivé 
Jabloň 

 Štefan Balica 
 Ján a Anna Mato-Lukáč 

Streda 17.2.2016 
Féria 17:00 

18:00 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Vincent Gamrát (1.výr.) 
ZBP pre synovcov a netere s rodinami 

Štvrtok 18.2.2016 
Féria 16:30 

18:00 
Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP Roland 
 Ján a Anna Labanc 

Piatok 19.2.2016 Féria 18:00 Zbudské Dlhé ZBP Agnesa Matová (75.r.) 

Sobota 20.2.2016 Vigília 2. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé 
ZBP vnučky Lívie, jej rodičov a rodiny 
Šuľovskej 

Nedeľa 21.2.2016 2. pôstna nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP rodiny Štefana Valichnáča, č. 89 
 Jozef Orlej 
ZBP Hilár Smetanka (70.r.) 

Pondelok 22.2.2016 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Utorok 23.2.2016 Féria 7:00 Slov. Krivé Na úmysel Marty 

Streda 24.2.2016 Féria 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 sr. Evzevia 
* za  z Hrabovca n./L. 

Štvrtok 25.2.2016 Féria 18:00 Slov. Krivé  Juraj Čopan 
Piatok 26.2.2016 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Sobota 27.2.2016 Vigília 3. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé ZBP rodiny Čopanovej, č. 36 

Nedeľa 28.2.2016 3. pôstna nedeľa 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 
 

 Helena a Jozef Orlej 
ZBP rodiny Kulanovej 
Poďakovanie za prežité roky, pomoc 
a BP do ďalších rokov 

Pondelok 29.2.2016 Féria 18:00 Slov. Krivé  Ján a Terézia Židzik 
 

* HR   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 2/2016; 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  



 


