
 
 

 
 

Sebadarovanie 

Zvykli sme si na sviatky vzájomne sa 
obdarúvať. Dávame rôzne cennosti, spomienkové predmety alebo 
jednoduché kvety. Chceme spraviť radosť tým, ktorých máme radi. Po čase 
zistíme, že je problémom vybrať nejaký vhodný darček, keď nepoznáme vkus, štýl či 
obľúbenú farbu obdarovanej osoby. Pozrime sa však na iné dary, oveľa 
hodnotnejšie, krajšie, cennejšie a trvácnejšie. Dávate si možno otázku: „Čo to môže 
byť za dar?“ 

Vždy ich je dosť a nikdy sa ich zásoby neminú; ľudovo povedané, že nikdy sa 
neprejedia. Azda každé ráno ste s radosťou privítali milé slovo manžela, chutné 
raňajky manželky, pozornosť partnera či veselý džavot svojich detí, ktorí vás prosili 
napríklad o výlet do prírody. To sú radostné dary dňa. Alebo napríklad taký lekár, 

ktorý je v službe a je vždy otvorený pre 
poskytnutie svojej odbornej pomoci 
pacientom. Napadá ma teraz aj napríklad 
terajší pápež – František, ktorý iba pred pár 
dňami sa pridal k spovedajúcim kňazom na 
Námestí sv. Petra v Ríme a udeľoval 
rozhrešenie. 

Zisťujeme, že vyššie menované situácie 
sú takými darmi. Darmi seba samých tým 
druhým. To je najväčší dar – nedarovať veci, 
ale seba.  

Boli časy, obdobia, etapy dejín kde platilo naplno aj nám teraz veľmi známa 
múdrosť histórie: „Človek človeku vlkom.“ Človekom, ktorý si vydobýja pozíciu 
krutosťou, násilím, nebezpečenstvom. To je ten dôvod situácie, ktorá v niektorých 
častiach sveta kumuluje aj dnes.  

V tejto súvislosti spomeniem len dve  udalosti májových dní.  
Prvou udalosťou je Deň rodiny, ktorý si pripomenieme v polovici mesiaca 

a druhou udalosťou je slávnosť Kristovho Tela a Krvi (koncom mesiaca). V mesiaci 
máj máme viacero slávností, ale zvlášť chcem pripomenúť tieto dve vyššie 
spomenuté, aby sme si uvedomili, aký vzácny a krásny je dar rodiny, ale aj dar Boží 
a to Eucharistia. Totižto darom nie sme len my sami pre iných, ale aj sám Boh. 

V spoločenskom bontóne je zásadou, že dar sa z taktu nemá odmietnuť. Preto 
prajem Vám všetkým, aby sme ponúknuté dary, ktoré sú súčasťou nášho života 
vedeli prijímať. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Hodina milosrdenstva 
Medzi početnými zjaveniami týkajúcimi sa úcty k Božiemu milosrdenstvu sa len dve 
týkali jeho ďalšej formy – Hodiny milosrdenstva. Prvé z nich sa odohralo v októbri 
1937 v Krakove. Ježiš vtedy Faustíne prikázal, aby o tretej popoludní uvažovala o 
jeho umučení, osobitne o odpustení okamihu smrti, a aby vyprosovala Božie 
milosrdenstvo, najmä pre hriešnikov. Podľa Spasiteľovej vôle je táto hodina 
časom veľkej milosti a milosrdenstva, keď Ježišova štedrosť nemá hraníc. 
O štyri mesiace Kristus pripomínal Faustíne, že o tretej hodine popoludní má 
zvelebovať Božie milosrdenstvo a prosiť za celý svet, osobitne za hriešnikov. 
Ježiš opäť zdôraznil, že je to hodina veľkého milosrdenstva, v ktorej možno vyprosiť 
od neho čokoľvek. Aby ju jeho tajomníčka lepšie a plodnejšie prežívala, dal jej 
konkrétne spôsoby modlitby v hodine milosrdenstva: modlitbou Krížovej cesty, 
keby bola ťažkosť pomodliť sa tú, môže sa nahradiť krátkou adoráciou Oltárnej 
sviatosti, a ak ani to nie je možné, treba sa zahĺbiť do modlitby na mieste, kde sa 
v tej chvíli nachádza.  
(Pozn.: mnohí sa domnievame, že pätnásta hodina je len o modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Táto 
hodina je predovšetkým o úcte hodiny smrti Pána, o uvažovaní jeho umučenia, zvlášť o jeho odpustení 
a vyprosovaní milosrdenstva pre hriešnikov. Korunka sa môže modliť v ktorúkoľvek hodinu počas dňa). 
 

Dejiny Hodiny milosrdenstva 
Obyčaj uctievať si hodiny smrti pána Ježiša je veľmi stará. Hoci sa najčastejšie 
obmedzovala na prežitie tretej hodiny popoludní v modlitbe každý piatok po celý 
rok, samozrejme s dôrazom na Veľký piatok, dosah tejto nábožnej praxe nebol 
veľmi široký. Vo Faustíninej kongregácii mali aj zvyk súkromne si uctiť Ježišovu 
smrť, ktorý niektoré sestry zachovávali každý deň. Až zjavenia sestre Faustíne 
dodali tretej hodine nový rozmer, rozšírili jej dosah i význam a vyzdvihli ju ako čas 
osobitnej milosti. Veľmi prekvapujúci je fakt, že hodina milosrdenstva ako jedna z 
foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám zanechala sestra Faustína, sa stala 
známou len pred niekoľkými rokmi. (Zdroj: boziemilosrdenstvo.sk) 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac máj 

   

 5.5. -  slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. 

 6.5. – na prvý piatok v mesiaci budem vysluhovať sviatosť zmierenia chorým vo 
farnosti. Začnem od 9.00 hod. ako zvyčajne od Hrabovca n/L. Chorých nahláste 
v sakristii kostola. 

 7.5. –   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 prvoprijímajúce deti. 

  8.5. – Prvá nedeľa v mesiaci – prvonedeľnú pobožnosť tento mesiac budem mať 
v Slovenskom Krivom o 15.00 hod., kedy sa pomodlíme aj Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu a Litánie loretánske. V tento deň bude aj zbierka na katolícke 
masmédia. Tým pádom ofera na kostol sa posúva na Nedeľu Zoslania Ducha 
Svätého (15.5.). 



 14.5. -  v Hrabovci n./L. budeme sláviť Vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Začne sa o 18:45 
hod. Bdením vo večeradle.  

 15.5. -   končí sa veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok. Od pondelka (16. 5.) 
sa modlíme modlitbu Anjel Pána. 

 26.5. - slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) bude 
eucharistická pobožnosť; v Zbudskom Dlhom obrad procesie (oltáriky). Prosím 
deti (zvlášť všetky prvoprijímajúce), aby si priniesli košíky s lupienkami. 

––––––––––––––––––––– 

 Loretánske litánie: mesiac máj je mesiacom mariánskym, keď sa budeme vždy večer 
o 18:00 hod. v celej farnosti stretávať na modlitbu mariánskych litánií.          
Ak v tento deň bude sv. omša, potom pred sv. omšou ako súčasť sv. ruženca. 

 Novéna k Duchu Svätému: do 6. 5. sa začína Novéna k Duchu Svätému. Budeme sa ju 
modliť vždy v rámci mariánskych litánií večer o 18:00 hod., alebo ak bude 
v ten deň sv. omša, tak pred sv. omšou.  

 Prosebné dni: od 2. 5. do 4. 5. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom 
prosebných dní sú modlitby za úrodu. 

 Kántrové dni: v dňoch 11. 5.; 13. 5.; 14. 5. sú letné kántrové dni. V tieto dni budeme 
prosiť za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. 

 MIKE:  v sobotu 21. 5. bude arcidiecézne stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy 
v Prešove na sídl. III.  

 Týždeň modlitieb mladých za mladých: bude prebiehať na celom Slovensku od 15. 
do 22. mája 2016. Pripojiť sa k tejto aktivite môžeme najmä osobnou alebo 
spoločenskou modlitbou. 

 Deň matiek: druhá májová nedeľa je už tradične venovaná našim matkám. Myslíme 
v tento deň na nich s prejavom vďačnosti, úcty a lásky. 

 Deň rodiny: v Košiciach sa uskutoční v nedeľu 22. mája o 15:00 sv. omšou v Katedrále 
sv. Alžbety a následne o 16:00 programom na Hlavnej ulici. Program v iných 
mestách si môžete pozrieť na web stránke: denrodiny.sk    

 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, 
ak sa  zúčastnime na verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni, Creator“ 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac MÁJ - prvopiatková 
Pondelok 2.5.2016 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

3.5.2016 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

16:00 – 17:30 
17:30 – 19:00 

Streda 4.5.2016 Slov. Krivé 17:15 – 18:30 
Sviatosť zmierenia na mesiac JÚN - prvopiatková 
Pondelok 30.5.2016 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

31.5.2016 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:00 – 17:30 
17:30 – 19:00 

Streda 1.6.2016 Slov. Krivé 17:15 – 18:30 
 

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Pondelok 2.5.2016 Sv. Atanáz, bisk. a uč. C. (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé ZBP a poďakov. za 22.r. pre syna 
Utorok 3.5.2016 Sv. Filip a Jakub, apošt. (sv.) 19:00 Hrabovec n./L.  Ján, Jozef, Michal a Verona Pekala 
Streda 4.5.2016 Vigília Nanebovstúpenia Pána 18:30 Slov. Krivé  Juraj a Monika Bachura 

Štvrtok 5.5.2016 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Ján Janošov , č. 26 (90.r.) 
ZBP pre bohuznámeho 
 Helena Dančová (1.výr.) 

Piatok 6.5.2016 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Jozef Slivka 

Sobota 7.5.2016 Vigília 7.veľkon. nedele 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 8.5.2016 
7. veľkonočná nedeľa 
(zbierka na masmédia) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

Za farnosť 
 Ján Marcinov 
 Jozef, Helena a Ján Mato 

Pondelok 9.5.2016 Féria 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
Utorok 10.5.2016 Féria 7:00 Zbudské Dlhé Za  členov ružencového bratstva 
Streda 11.5.2016 Féria 18:30 Slov. Krivé  Juraj Čopan 
Štvrtok 12.5.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 13.5.2016 Panny Márie Fatimskej (ľ.sp.) 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Eva a Pavel Zaťko (30.r.manž.) 

Sobota 14.5.2016 Vigília Zoslania Ducha Svätého 
18:45 
19:30 

Hrabovec n./L. 
Bdenie vo večeradle 
 Michal a Zuzana Jevič 

Nedeľa 15.5.2016 
Nedeľa Zoslania  
Ducha Svätého 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Ján (50.r.) 
ZBP rod. Králiková a Kuľhová 

Pondelok 16.5.2016 
 

Svätodušný pondelok 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Alžbeta a Jozef Kopej 
* za  z Hrabovca n./L. 

Utorok 17.5.2016 Féria 7:00 Jabloň  Juraj, Mária, Ján, Mária a Pavlína 
Streda 18.5.2016 Féria 18:30 Slov. Krivé  Juraj Čopan, č. 17 

Štvrtok 19.5.2016 
Nášho Pána Ježiša Krista, 

najvyššieho a večného kňaza 
18:30 Jabloň  Ján, Anna, Mária a Michal 

Piatok 20.5.2016 Féria 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Žaneta s rodinou 

Sobota 21.5.2016 Vigília Najsvätejšej Trojice 
15:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
 Ján a Mária Dudo, č. 96 

Nedeľa 22.5.2016 Najsvätejšej Trojice 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Andrej, Margita a Štefan Meždej 
ZBP Michael Kašjak s rodinou 
ZBP Peter Karoľ, č. 120 (45.r.) 

Utorok 24.5.2016 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Vincent Gamrát 

Streda 25.5.2016 Vigília Najsv. Kr. Tela a Krvi 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Ján, Ján a Terézia Rudik 
 Dušan Horňák 

Štvrtok 26.5.2016 
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 

(prikázaný sviatok) 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Bernardína Katanová (nedož. 60.r.) 
ZBP pre vnuka 

Piatok 27.5.2016 Féria 7:00 Slov. Krivé  Mária, Helena a Zuzana 

Sobota 28.5.2016 Vigília 9. nedele cez rok 
15:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                                /sobáš/ 
Na úmysel Marty 

Nedeľa 29.5.2016 9. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
 Mária a František Demčák 
ZBP a poďakov. za 60.r. Štefan Králik 

Pondelok 30.5.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Anton, Anna a Ján Tkáčik, kňaz 
Utorok 31.5.2016 Féria 19:00 Jabloň  Štefan st.,Štefan ml., Ján a Anna Paško 
 

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

INFORMAČNÝ BULLETIN 5/2016; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti  
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