
 
 
 

 
 

Ľúb ma taký, aký si! 

Poznám tvoju biedu, tvoje zápasy, trápenie tvojej 
duše, slabosti tvojho tela. Viem aj o tvojej zbabelosti, tvojich hriechoch, no 
napriek tomu ti hovorím: „Daj mi svoje srdce, ľúb ma, aký si!“ 
Ak čakáš, že sa musíš stať anjelom, aby si získal moju lásku, nikdy ma nebudeš ľúbiť. 
Ak si aj zbabelý v plnení svojich povinností a v cvičení svojej cnosti, aj keď vždy 
upadáš do oných hriechov, ktoré nevieš pochopiť, nedovolím ti, aby si ma neľúbil! 
Ľúb ma, aký si! 
V každom okamihu a v každej situácii, v ktorej sa nachádzaš, v horlivosti alebo 
v suchote, v dôvere i v nedôvere, ľúb ma, aký si! Chcem lásku tvojho úbohého srdca; 
lebo, ak budeš čakať, kým budeš dokonalý, nikdy ma nebudeš ľúbiť! 

Nemohol by som azda každé zrnko piesku premeniť na 
drahokam, žiariaci čistotou, cnosťou a láskou? Nie som ja 
najsilnejší? Ak sa mi zapáči ponechať onú nádhery podstatu 
v nebi, aby som uprednostnil úbohú lásku tvojho srdca, nie 
som vždy pánom tvojej lásky? 
Dieťa moje, dovoľ mi ľúbiť ťa; chcem tvoje srdce. Určite ťa 
obrátim časom, ale dnes ťa ľúbim takého, aký si a želám si, 
aby si aj ty ľúbil mňa taký, aký si. Chcem vidieť z bezodnej 
hĺbky tvojej biedy vystúpiť tvoju lásku! 
Ľúbim v tebe aj tvoje slabosti, ľúbim lásku biednych 
a úbohých. Chcem, aby z biednych vyrazil veľký pokrik: „Ježiš, 
ľúbim Ťa!“ 
Chcem jedinú pieseň tvojho srdca, nepotrebujem tvoje 

vedomosti a tvoj talent. Iba jedno je pre mňa dôležité: teba vidieť pracovať s láskou! 
Nie sú to tvoje cnosti, čo si želám. Ak ti také dám – si taký slabý, že len tvoju 
sebelásku budeš živiť. O to sa nezaujímaj! Mohol som ťa určiť pre veľké veci – nie, ty 
budeš nepotrebný sluha a ja ti vezmem aj to málo, čo máš, pretože som ťa stvoril 
pre lásku. 
Dnes stojím na prahu tvojho srdca ako prosebník – ja, Kráľ kráľov. Klopem a čakám. 
Poponáhľaj sa otvoriť mi! Neodvolávaj sa na svoju biedu! Ak dokonale spoznáš 
svoju úbohosť, zomrieš od bolesti. 
„Čo by ma veľmi zranilo, bola by tvoja nedôvera a pochybnosť. Chcem, aby si aj ten 
najnepatrnejší čin konal len z lásky ku mne. Počítam s tým, že mi urobíš radosť. 
(pokračovanie na s. 2) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Netráp sa tým, že nemáš žiadne cnosti – ja ti dám svoje. Ak sa budeš trápiť, dám ti 
svoju silu. Ak mi daruješ svoju lásku, dám ti tak veľa, oveľa viac, ako si vieš 
predstaviť. Mysli stále na to, aby si ma ľúbil, aký si. 
Dal som ti svoju Matku. Nechaj všetko, áno, všetko, prejsť cez jej čisté Srdce! 
Nečakaj na to, že sa musíš stať svätcom, aby si mi dal lásku; nikdy ma tak nebudeš 
ľúbiť; nikdy by si ma potom neľúbil. A teraz choď! 
(Milosrdný Ježiš (výňatok) – podľa sestry Faustíny, Krakov) 
 

Korunka k Božiemu milosrdenstvu 
13. septembra 1935 – v piatok večer Pán Ježiš naučil sv. Faustínu korunku k 
Božiemu milosrdenstvu. Na druhý deň ráno Faustína vnútorne počula Ježišov 
príkaz, aby sa pri príchode do kaplnky vždy modlila slovami, ktoré ju v predošlý deň 
naučil. Keď splnila tento príkaz Spasiteľa, počula apoštolka Božieho milosrdenstva 
jeho slová, ktorými opísal túto modlitbu ako modlitbu uzmierujúcu Boží hnev. 
Vykupiteľ prikázal sestre modliť sa ju deväť dní na obyčajnom ruženci takýmto 
spôsobom: Na začiatku sa modlí: Otčenáš, Zdravas', Mária, Verím v Boha.  
Na veľkých zrnkách: Večný Bože, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho 
najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov 
celého sveta. Na malých zrnkách: Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s 
nami i s celým svetom. Na konci sa modlí (3 x): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý 
Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.  
V septembri 1936 Ježiš po prvý raz spojil odriekanie korunky s prísľubom večnej 
spásy adresovaným nielen Faustíne, ale všetkým, ktorí sa modlia túto korunku.  
Nasledujúci mesiac Ježiš opäť vyslovil prísľub, že všetkých, ktorí sa budú modliť 
korunku obklopí jeho milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti.  
9. decembra 1936 Kristus prikázal Faustíne, aby sa pred sviatkom Božieho 
milosrdenstva modlila deviatnik pozostávajúci z korunky k Božiemu milosrdenstvu. 
Spasiteľ sľúbil, že cez tento deviatnik udelí ľuďom všetky milosti.  
O tri dni neskôr počas liečenia v Pradniku sestra dostala od Ježiša príkaz, aby sa 
modlila korunku pri zomierajúcej. Keď poslúchla jeho vôľu a začala sa s veľkou 
vrúcnosťou modliť túto modlitbu, nestihla sa ani pomodliť celú korunku, a chorá už 
zomrela so zvláštnym pokojom. Keď sa svätica vrátila do svojej izby, začula vo 
svojom vnútri slová Boha Otca, ktorý sľúbil, že každému zomierajúcemu, ktorý sa 
bude modliť korunku k Božiemu milosrdenstvu, alebo tomu, pri lôžku ktorého sa ju 
budú modliť iní, sa v hodine smrti dostane osobitného milosrdenstva. Faustína 
vtedy pochopila, aké veľmi dôležité je modliť sa pri zomierajúcich korunku ako 
modlitbu uzmierujúcu Boží hnev. 

Prisľúbenia 
S modlitbou korunky spojil Ježiš jedno všeobecné prisľúbenie a štyri osobitné: „ Keď 
sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť .“ V máji 1938 
Spasiteľ tento prísľub doplnil, keď vysvetlil, že korunkou si možno vyprosiť všetko, 
čo je v súlade s Božou vôľou. Ježiš je pripravený dať „ Všetko “, čo v spomenutom 
kontexte znamená aj spasiteľné milosti , aj časné dobrodenia pre spoločenstvo i pre 
jednotlivcov. (zdroj: internet) 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac jún 

   

 3.6. -    slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omšiach bude odprosujúca 
pobožnosť. /možnosť získania úplných odpustkov/. V Jabloni bude adorácia 
Sviatosti Oltárnej od 19:30 do 21:30 hod. 
Chorých budem spovedať ako zvyčajne od 9.00 hod. Nahláste v sakristii kostola. 

 4.6. –  Fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 17:45 
hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod.  

 5.6. – odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni (o 11:00). 
Celebrovať ju bude dp. Juraj Kormoš, farár v Topoľovke. Veriaci z tejto filiálnej 
obce srdečne pozývajú celú farnosť uctiť si Božské Srdce.  
Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 10. a 11.6. - v košickej katedrále sv. Alžbety kandidáti príjmu z rúk o. arcibiskupa 
svätenia diakonát a kňazstvo. V týchto dňoch zahŕňajme diakonov 
a novokňazov aj do svojich modlitieb. 

 11.6. – pripomíname si 21. výročie konsekrácie kostola v Hrabovci n./L. Sv. omša 
bude na vigíliu – teda 10.6.  

 26.6. - po sv. omši bude zbierka na „Dobročinné diela sv. Otca“. Za Vaše milodary 
úprimné Pán Boh zaplať.  

 29.6. - v tento deň je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. 
 30.6. - Te Deum – ukončenie školského roka v kostole v Hrabovci n./L. o 9.30 hod. 
 30.6. - pripomíname si 14. výročie konsekrácie kostola v Zbudskom Dlhom. 
––––––––––––––––––––– 

 Litánie k Božskému Srdcu: V mesiaci jún, sa budeme modliť litánie k Srdcu Ježišovmu 
vždy 15 min. pred svätou omšou.   

 Medzinárodný deň detí a Deň otcov: už tradične prvý júnový deň patrí našim deťom. 
Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej konferencii pre blaho 
detí vo švajčiarskej Ženeve ešte v roku 1925. Tretia júnová nedeľa je 
venovaná hrdinstve našich otcov a osláv otcovstva všeobecne. 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac JÚL - prvopiatková 

Sobota 
(2 kňazi) 

25.6.2016 
Hrabovec n./L. 
Jabloň  
Slov. Krivé 

14:00 – 15:30 
15:30 – 17:00 
17:15 – 18:15 

Pondelok 27.6.2016 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:30 

  

 Deň Božieho milosrdenstva (štvrtok): 

9.6.2016 Jabloň 17:30 – vyloženie Sviatosti 
Oltárnej k  tichej adorácii; 

18:00 – modlitby k B. milosrd. 
16.6.2016 Hrabovec n./L. 

30.6.2016 Zbudské Dlhé 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Streda 1.6.2016 Sv. Justín, muč. (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Michal a Mária 

Štvrtok 2.6.2016 Vigília Najsv. Srdca Ježišovho 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé  

ZBP a pomoc pri štúdiu 
 Štefan a Helena 

Piatok 3.6.2016 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo(sl) 
(Jabloň: adorácia 19:30-21:30) 

17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Helena a Michal Čopan, č. 29 
Za členov BBSJ                             /ipsa die/ 

Sobota 4.6.2016 Vigília 10. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 5.6.2016 
10. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

7:00 
8:00 

11:00 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

Poďakovanie za 70.r. pre Annu s rodinou 
ZBP Tomáš Kopej (40.r.) 
Za členov BBSJ          /odpustová slávnosť/ 

Pondelok 6.6.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Ján a Anna Chaľ 

Utorok 7.6.2016 Féria 
7:00 
8:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za duše v očistci 
 Dušan 

Streda 8.6.2016 Féria 18:30 Slov. Krivé  Juraj Čopan (1.výr.) 
Štvrtok 9.6.2016 O Božom milosrdenstve 18:30 Jabloň  Ján a Helena, Michal a Anna Oros 
Piatok 10.6.2016 21. výročie posviacky kostola 18:30 Hrabovec n./L.  Ján a Helena Timuľak 

Sobota 11.6.2016 Vigília 11. nedele cez rok 
15:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                                /sobáš/ 
ZBP Adam a Róbert 

Nedeľa 12.6.2016 11. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Anna a Ján Timuľak – Gondoľ 
ZBP Martina (40.r.) 
 Jozef Hrin a Anna Timuľák 

Utorok 14.6.2016 Féria 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
Streda 15.6.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé Vlastný úmysel 
Štvrtok 16.6.2016 O Božom milosrdenstve 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Piatok 17.6.2016 Féria 18:30 Slov. Krivé Na úmysel matky 
Sobota   18.6.2016 Vigília 12. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP vnúčat, pravnúčat a ich rodičov 

Nedeľa 19.6.2016 12. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján Stravka 
 Helena a Andrej Dzuro 
 Michal a Helena Šefčík 

Utorok 21.6.2016 Sv. Alojz Gonzága, reh. (sp) 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Ladislav a Mária Demčák (30.r.manž) 
Streda 22.6.2016 Féria 18:30 Slov. Krivé  Štefan a Anna 
Štvrtok 23.6.2016 Vigília Narod. sv. Jána Krstiteľa 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef Greš 

Piatok 24.6.2016 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

(sl.) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Jozef Slivka 
ZBP Ján Andrejov, kňaz (10.r.kň.) 

Sobota 25.6.2016 Vigília 13. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Ján a Regina Meždej 

Nedeľa 26.6.2016 
13. nedeľa cez rok 

(zbierka „Dobročinné diela 
Svätého Otca“) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť 
 Anna, Ján, Juraj a Anna Pekala 
 Michal Bukovčík 

Pondelok 27.6.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Utorok 28.6.2016 Vigília sv. Petra a Pavla 18:30 Jabloň ZBP Albert (55.r.) 

Streda 29.6.2016 
Sv. Petra a Pavla, apoštolov  

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Ján Tkáčik, kňaz a Ján Kocaj 
 Štefan, Jozef a Anna;  Anna a Štefan 

Štvrtok 30.6.2016 
Na poďakovanie Pánu Bohu 

14. výročie posviacky kostola 
9:30 

18:30 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Vincent Gamrát                     /Te Deum/ 
 Milan a Ľuba 

 

* HR   Anna Čopanová, Mária Demčáková, František Pekala, Anna Chrinová, Bernardína Katanová 
* ZD   Jozef Slivka, Helena Micanková 
* JA    Helena Andrejová, Agnesa Dzurová, Irena Rošková, Ján Mato-Lukáč 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN 6/2016; 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  

 

„V najsvätejšom Srdci prebýva Najsvätejšia Trojica a cez toto Srdce má prebývať aj v duši 
každého z nás... . Nech žije Srdce Ježišovo v srdciach ľudí.“ (sv. Arnold o Božom Srdci) 
 


