
 
 

 
 

Boh bohatý na milosrdenstvo 

     Začiatkom mesiaca apríl (3. 4.) budeme sláviť 
Nedeľu Božieho milosrdenstva. Už od 8. decembra 2015 prežívame Svätý 
rok milosrdenstva, pričom si pripomíname Boha ako milosrdného Otca. 
     Pojem milosrdenstvo má dlhé a bohaté dejiny. Nachádzame ho už v knihách 
Starého zákona, kde čítame, že Boh uzavrel zmluvu s ľudom Izraela, no Izraeliti ju 
často porušovali. Keď si však uvedomili svoju neveru, dovolávali sa milosrdenstva. 
Osobitne je milosrdenstvo obsiahnuté v slovách Pána Mojžišovi: „Pán je milostivý 
a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.“ (Ex 34, 6). Toto je základné 
zjavenie Božieho milosrdenstva v Starom zákone. Z tohto Izraeliti čerpali silu, to bol 
dôvod, aby sa po previnení vždy znova a znova obracali k Bohu s prosbou 
o odpustenie. A Boh im odpúšťal.  
     V Novom zákone je celý Ježišov život zjavením Otcovej lásky, ktorú poznávame 
ako lásku k človekovi v slovách a skutkoch. Milosrdenstvo bolo pre Ježiša jedným 
z hlavných predmetov ohlasovania (podobenstvo o márnotratnom synovi, o 
milosrdnom Samaritánovi...). Ježiš nielen zjavil milosrdnú lásku Boha, rozprával 

o nej, ale ľudí priamo žiadal, aby v tejto láske 
a milosrdenstve aj žili. 
     Ak chceme úplne objasniť obsah milosrdenstva, 
musíme hlboko vniknúť do udalostí kríža 
a zmŕtvychvstania. Vykúpenie totiž prináša zjavenie 
milosrdenstva v jeho plnosti. Kristov kríž je totiž aj 
základným zjavením milosrdenstva, lásky, ktorá bojuje 
proti koreňu všetkého zla: proti hriechu a smrti. Keď si 
pripomíname Kristov kríž, naša viera a nádej majú 
smerovať k zmŕtvychvstalému Kristovi, ktorý je 
posledným a večným stelesnením milosrdenstva a jeho 
živým znakom. 

     Sestra Faustína, apoštolka Božieho milosrdenstva, pripomenula svetu veľkosť 
Božieho milosrdenstva a odovzdala nám nové spôsoby šírenia jeho úcty: obraz 
milosrdného Ježiša, ruženec a deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, sviatok Božieho 
milosrdenstva, hodinu milosrdenstva... 
     Cirkev hlása a vydáva svedectvo o Božom milosrdenstve. Nielen hlása, ale aj 
pobáda a povzbudzuje, aby sme sami podľa vzoru nášho Pána boli milosrdní, najmä 
osobitnou formou odpúšťania. Byť milosrdným znamená budovať civilizáciu lásky.  
(zdroj: internet) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Veľkonočné zvyky vo svete 

Veľká Británia - deti radi hľadajú po izbách skryté čokoládové vajíčka. Na veľkonočných 
stoloch majú nielen slepačie vajíčka, ale aj prepeličie, bažantie, či dokonca pštrosie. 
Dánsko – deti si anonymne posielajú tzv. „prekáračkové listy“. Do obálok spolu s listom 
vkladajú aj snežienky. 
Rusko - Veľkej noci predchádza štvordenný prísny pôst, ktorý začína akonáhle skončí veselie 
nazývané Maslenica. Medzi ruské tradície patrí farbenie a zdobenie vajíčok, chýba však 
klasická šibačka. Počas veľkonočných sviatkov sa podávajú len jedlá studenej kuchyne, žiadne 
teplé jedlá ani ryby. Rusi poznajú aj baránka, alebo mazanec.  
Taliansko – konajú sa procesie so sochou niektorého svätca zvyčajne po celom meste. 
Servíruje sa tzv. „Angellino“, čo je pečené jahniatko. Obľúbené sú aj praclíky. Veľkonočný 
pondelok trávia v prírode na pikniku.  
Španielsko – v mestách sa konajú sprievody kajúcnikov s vysokými kužeľovitými čiapkami. 
V sprievode nesú aj bohato zdobené nosidlá so sochou Krista v životnej veľkosti.  
Slovinsko - vajíčko ako symbol lásky a zaľúbenia dávajú slovinské dievčatá chlapcom. Vajíčka 
najčastejšie farbia voskom. Medzi typické veľkonočné jedlo patrí závin s názvom potica. 
Švédsko – používajú iba šibanie. Tradičnými pochúťkami sú praženice, omelety, jahňacina, 
losos a vaječný koňak. Veľkonočná nedeľa a pondelok sú obdobím veselia a hier.  
Írsko - v Írsku je Veľká noc obdobím pôstu a modlitieb. Obľúbená je pórová polievka a pečená 
jahňacina. Vajíčka znesené na Veľký piatok sa označia krížikom a každý Ír zje jedno takéto vajce 
na Veľkonočnú nedeľu. Ďalším zvykom je kotúľanie vajíčok. Úlohou súťažiaceho je pomocou 
bambusového kolíka dokotúľať vajce po trávniku alebo z kopca čo najrýchlejšie do cieľa. 
Maďarsko – zachovala sa oblievačka, v poslednom čase najmä voňavková. Typickým 
veľkonočným vzorom na vajíčkach sú červené kvety na bielom pozadí.  
Nemecko – na Bielu sobotu zapaľujú vatry zo starých vianočných stromčekov. Zdobia si stromy 
a kríky v záhradách. Šibačku nepoznajú.  
Rakúsko – v sobotu a nedeľu pália Judáša. Tak ako Nemci, aj Rakúšania zapaľujú vatry. 
Grécko - V Grécku sa počas Veľkonočnej nedele konajú vidiecke hostiny. Grilované jahňacie, 
vajíčka, chlieb, šaláty a koláče. Gréci jedia guľatý ploský bochník (Christopsomon), na ktorom 
je kríž a načerveno zafarbené vajíčka. (zdroj: internet) 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac apríl 

 2.4. - Fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 
17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. Tento mesiac sa predmodlievať 
ruženec budú členovia ružencového bratstva zo Slovenského Krivého. 

 3.4.  -  Nedeľa Božieho milosrdenstva – popoludňajšia pobožnosť sa posúva na 15.00 
hod., kedy sa pomodlíme modlitby k Božiemu milosrdenstvu. V tento deň 
bude aj zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Tým pádom ofera 
na kostol sa posúva na 3. veľkonočnú nedeľu (10. 4.). 

 4.4. - Zvestovanie Pána – neprikázaný sviatok, presunutý z 25. marca. 

 17.4. -   Nedeľa Dobrého Pastiera – zbierka na kňazský seminár. Za milodary Pán Boh  
zaplať. V tento deň je zároveň Deň otvorených dverí v Kňazských seminároch. 



 1.5. - slávnosť 1. svätého prijímania v Zbudskom Dlhom o 10.30 hod. Tohto roku 
k Eucharistii pristúpi 12 detí. Zahŕňajme ich do svojich modlitieb. 

–––––––––––––––––– 
 Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si pri verejnom 

vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz 
a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. 
prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím 
v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. 
Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplne odpustky pre seba 
alebo pre duše v očistci. (Apoštolská penitenciária: Dekrét o odpustkoch) 

 Týždeň modlitieb za duchovné povolania: začína sa od pondelka po 3. veľkonočnej 
nedeli (11. 4.) až do 4. veľkonočnej nedele (17. 4.). Pamätajme v našich 
modlitbách na kňazov, rehoľníkov a rehoľnice. 

 Arcidiecézne stretnutie mládeže 2016 sa uskutoční 2. 4. v Prešove. Bližšie informácie 
sú na web stránke: premladez.sk 

 Informácie pre pútnikov do Ríma: odchod autobusu bude 11. 4. o 11.00 hod. 
z Hrabovca n./L. (pred kostolom), postupne do Jabloňa (pred obecným 
úradom) až do Slovenského Krivého (taktiež pred obecným úradom). Tí, čo 
nastupujú v Košiciach nástupné miesto je na autobusovej stanici (pred 
rampami) o 14.15 hod. Odchody sú s toleranciou 15 minút, dostavte sa na 
nástupište včas. Nezabudnite si zobrať lieky, ktoré pravidelne užívate a 
cestovné doklady (stačí OP, ale karta, nie knižka vydaná ČSFR 
s neobmedzenou platnosťou!). Odporúčame urobiť si kópiu cestovného 
dokladu v prípade straty. 

 Počas púte do Ríma, teda od 11. 4. do 16. 4. ma bude zastupovať p. farár 
z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade pohrebu alebo súrnej potreby 
ho môžete kontaktovať na tel. č. 0908568954. 

 nedeľné pobožnosti: začnú sa od 15.00 hod. Korunkou k Božiemu milosrdenstvu 
a následne Litániami. 

 Posun sv. omší: po zmene na letný čas sa aj sv. omše v týždni posúvajú na 18.30 hod. 
 Raduj sa, nebies Kráľovná: túto modlitbu sa modlíme namiesto „Anjel Pána“ od 

Veľkonočnej nedele až do Turíc. 

 Deň Božieho milosrdenstva (štvrtok): 

7.4.2016 Jabloň 17:30 – vyloženie Sviatosti 
Oltárnej k  tichej adorácii; 

18:00 – modlitby k B. milosrd. 
21.4.2016 Slovenské Krivé 

28.4.2016 Zbudské Dlhé 

 Program prípravy PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: 

3.4.2016 Nedeľa 16:00 Farská katechéza pre deti 

10.4.2016 Nedeľa 16:00 Opakovanie katechéz a príprava na sv. zmierenia 
23.4.2016 Sobota 9:00 Nácvik v kostole 

30.4.2016 Sobota 
9:00 
10:00 

Prijatie sviatosti zmierenia  
Generálka nácviku 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Piatok 1.4.2016 Veľkonočný piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Vincent Gamrát 

Sobota 2.4.2016 Vigília 2.veľkon. nedele 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 3.4.2016 

2. veľkonočná nedeľa 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 

(zbierka: Pomoc 
prenasledovaným kresťanom) 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 
 

 Ján Kocaj (1.výr.) 
ZBP Nadežda 
ZBP pre rodinu Meždejovú a poďakov. za 
70.r.ž. 

Pondelok 4.4.2016 
Zvestovanie Pána  

(neprikázaný sviatok) 

17:30 
 

18:30 

Zbudské Dlhé 
 
Hrabovec n./L. 

 Jozef Džugan;  Michal a Helena 
Timuľak 
 Júlia a Jozef Šefčík 

Utorok 5.4.2016 Féria 7:00 Jabloň  Ján, Helena a Jaroslav 

Streda 6.4.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé ZBP Beáta a Jozef Hrin (25.r.manž.) 

Štvrtok 7.4.2016 Sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Ján Džugan 
 Mária, Terézia a Andrej Gazdík 

Piatok 8.4.2016 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  ZBP Dominik (25.r.) 
Sobota 9.4.2016 Vigília 3.veľkon. nedele 18:30 Jabloň  Margita Matušková 

Nedeľa 10.4.2016 
3. veľkonočná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
ZBP Stanislav (60.r.) 
ZBP Anton Slivka (65.r.) 

Pondelok 11.4.2016 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Ján Ferenc 
Sobota 16.4.2016 Vigília 4.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé ZBP Agnesa, Agáta a Mária 

Nedeľa 17.4.2016 
4. veľkonočná nedeľa 

(zbierka na kňazský seminár) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Mária a Jozef Kolesár 
 Jozef a Olina 
ZBP Emília s rodinou (55.r.) 

Pondelok 18.4.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Mária Kulanová (1.výr.) 
Utorok 19.4.2016 Féria 7:00 Slov. Krivé Na úmysel matky 
Streda 20.4.2016 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Štvrtok 21.4.2016 Féria 18:30 Slov. Krivé  Juraj Čopan 

Piatok 22.4.2016 Féria 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 

* za  z Jablone 
* za  zo Zbudského Dlhého 

Sobota 23.4.2016 Vigília 5.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé ZBP pre rodinu Meždejovú a Petákovú 

Nedeľa 24.4.2016 5. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Helena Dzurová 
ZBP Ján Riskalčík (70.r.) 

Pondelok 25.4.2016 Sv. Marek, evanjelista (sv.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Anna Šuľová;  Ján a Veronika Tkáč 
Za pomoc v chorobe 

Utorok 26.4.2016 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Marek Horváth 
Streda 27.4.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Helena (1.výr.) a Pavol Danko 

Štvrtok 28.4.2016 Féria 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Anna a Štefan Kolesár 
 Jozef Slivka 

Piatok 29.4.2016 Sv. Katarína Sienská (sv.) 18:30 Zbudské Dlhé ZBP Michal a Mária Jesenko (55.r.manž.) 
Sobota 30.4.2016 Vigília 6.veľkon. nedele 18:30 Jabloň  Štefan, Anna, Ján a Zuzana Pohl 

Nedeľa 1.5.2016 6. veľkonočná nedeľa 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 
 
Zbudské Dlhé 

 Mária, Jozef, Dušan a Andrej Židzik 
ZBP a poďakovanie za prežité roky 
Magda s rodinou 
Za prvoprijímajúce deti /1. sv. prijímanie 

 

* HR   Helena Dančová, Anna Čopanová, Mária Demčáková, František Pekala, Anna Chrinová, Bernardína Katanová 
* ZD   Jozef Slivka, Helena Micanková 
* JA    Helena Andrejová, Agnesa Dzurová 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN 4/2016; 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  

 


