
 
 

 
 

Čas dovoleniek a pútí 

Je tu čas dovoleniek, prázdnin, oddychu. Po 
dlhotrvajúcom celoročnom pracovnom alebo študijnom nasadení, sme 
vnútorne radi, že ten čas už prišiel. Hlavou nám už víria najrôznejšie 
myšlienky a nápady, ako by sme mohli túto dobu čo najlepšie prežiť. Veď počas 
pracovných dní sme boli zavalení svojou prácou, starosťami, problémami. Častokrát 
sme popri tom pozabudli žiť z hodnôt našich vzájomných vzťahov a preto v týchto 
dňoch si to chceme všetko vynahradiť. Túžime letné dni naplniť oddychom, 
zregenerovaním svojich síl a spoznávaním nových zaujímavých miest. Odísť ďaleko 
preč, niekam na krásnu pláž na juh Európy, k vode alebo do osviežujúcich hôr. Také 
sú neraz naše predstavy a túžby. Milióny ľudí chytá extázu a jednoducho musia 
cestovať. Ale paradoxne často sa stáva, že túžime po oddychu, zregenerovaniu síl no 
napriek tomu prídeme z dovolenky neuspokojení, často rozladení, sklamaní 
a predsa neoddýchnutí. Prečo je to tak? Možno aj preto, že sme na dovolenke 
vybavovali cez e-mail alebo mobil pracovné záležitosti, možno po dlhej ceste sme 
hneď nastúpili do práce atď. Azda často nie sme oddýchnutí a spokojní aj kvôli 
tomu, že sme hľadali nové a vzdialené veci a nenachádzali sme seba samých. 

Zamerali sme sa na vonkajšie záležitosti, ale svoje 
najvnútornejšie sme prehliadli. Inými slovami, naše cesty viedli 
iba do „vonkajška“, ale nie „dovnútra“ – pozastaviť sa nad sebou 
a pouvažovať, kam kráčam, čo mi chýba, čo ma uspokojí, čo 
chcem v ďalších dňoch urobiť pre seba... Na zodpovedanie si 
týchto otázok máme počas prázdnin nie jednu ponuku. Totižto, 
značná časť cestujúcich sa nevydáva na cestu len pre poznanie 
nových miest, či za oddychom, aj keď nemožno tieto hodnoty 
vylúčiť, ale snahou mnohých je navštíviť milostivé pútnické 
miesta.  

Púte nemožno zaradiť medzi „turizmus.“ Sú niečo celkom iné ako cestovanie 
a prehliadky historických a umelecky zaujímavých miest. Pútnické miesta sú tie 
„kľúčové miesta“ Božej milosti, miesta stretnutia človeka s Bohom a v podstate 
miestami Božieho dotyku smerom „dovnútra“, do srdca, kde pútnik (ak správne 
vníma púť) získava skúsenosť Božej dobroty a naplnenie pokojom.  
Je tu čas prázdnin, čas dovoleniek, ale aj čas pútí. Dnes sa neputuje s takou námahou 
ako v minulosti, preto skúsme do našich prázdninových plánov zaradiť aspoň jedno 
milostivé pútnické miesto zvlášť v prebiehajúcom Roku Božieho milosrdenstva. 
(Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Sviatok Božieho milosrdenstva 
Sv. Faustína (ako píše vo svojom Denníčku) mala niekoľko zjavení ohľadom Sviatku 
Božieho milosrdenstva. Ustanovenie sviatku nevyplýva z počtu zjavení, ktoré mu 
boli venované, ale z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto 
sviatku. V pondelok vo Veľkom týždni 17. 4. 1933 počas zjavenia sv. Faustíne 
Spasiteľ vyjadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok 
milosrdenstva. Vtedy Ježiš po prvý raz vyslovil veľký prísľub spojený so slávením 
sviatku Milosrdenstva: „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné 
odpustenie hriechov a trestov.“ Ne Bielu nedeľu (28.4.1935) počula svätica tieto 
Ježišove slová: „Ten sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený 
v hlbinách môjho zľutovania. Obdrží ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu 
milosrdenstvu.“ 
Keď pápež Ján Pavol II. kanonizoval sestru Faustínu, taktiež v rovnaký deň 
prekvapil celý svet zavedením Nedele Božieho milosrdenstva ako sviatok pre celú 
Cirkev. Tento sviatok sa slávi na prvú nedeľu po Veľkej noci. O tomto dni sv. Ján 
Pavol II. povedal: „Toto je najšťastnejší deň môjho života.“ 
V roku 2002 pápež zveril celý svet do Božieho Milosrdenstva. 
 

Nový košický pomocný biskup 
Pápež František vymenoval 11. júna 2016 nového košického 
pomocného biskupa. Stal sa ním Marek Forgáč, doterajší prodekan 
Teologickej fakulty v Košiciach a duchovný správca Univerzitného 
pastoračného centra v Košiciach.  
Marek Forgáč sa narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Základnú 
teológiu vyštudoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského (v kňazskom seminári v Spišskom 

Podhradí). Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1999 v Košiciach.  
Nášmu novému pomocnému biskupovi želáme hojnosť síl do dušpastierskej služby 
a mnoho Božích milostí. Zahŕňajme ho aj do svojich modlitieb. 
       
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   1.7.  –  Sviatosť zmierenia pre chorých: ako zvyčajne začnem od 9:00 hod. z Hrabovca n./L. 
až po Slovenské Krivé. Chorých nahláste v sakristii. 

   2.7.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 7:00 hod. 
a slávením sv. omše o 7:45 hod.  

   3.7.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.  

   5.7.  –  Slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.  

   7.7. - Deň Božieho milosrdenstva v Hrabovci n./L. O 17:30 – vyloženie Sv. Oltárnej 
o osobnej adorácii; o 18:00 – modlitby k Božiemu milosrdenstvu. 

 22.7.  –  V tento deň bude od 17:00 hod. v Slovenskom Krivom sv. zmierenia pred 
odpustovou slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00 hod. 



 24.7.  –  Odpustová slávnosť k úcte sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom bude 
o 10:30. Slávnostným celebrantom bude dp. Patrik Šarišský, farár v Košickej N. Vsi. 
Veriaci z tejto filiálnej obce pozývajú celú farnosť putovať k sv. Joachimovi a Anne. 

-------------------- 

Mesiac júl je bohatý na mnohé púte k úcte našej nebeskej Matky Panny Márie.  

 Levočská púť 2016 vyvrcholí 3. júla slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. Hlavným 
celebrantom bude J. Em. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku. Program 
púte si môžete pozrieť na: www.rkc.levoca.sk 

 Stropkovský odpust k úcte Škapuliarskej Panny Márie bude v dňoch 9.7. – 10.7. 
Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný 
arcibiskup. Program stropkovského odpustu si môžete pozrieť na: www.rkfustropkov.sk      

 Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude tohto roku od    
16. 7. do 17. 7. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský 
biskup. Program odpustovej slávnosti si môžete pozrieť na: www.gaboltov.rimkat.sk 
Z našej farnosti pôjdu dva autobusy – (39 miestny z Chemlonu Humenné) – pre 
pútnikov z Jabloňa a z Hrabovca n./L., a (22 miestny z Motocentra Snina) – pre 
pútnikov zo Slov. Krivého a zo Zbudského Dlhého. Odchody autobusov budú teda 16.7. 
o 12:30 hod. Doprava je za symbolický poplatok (2€). 

 V dňoch od 8.7. do 10.7. sa v Košiciach v Steel aréne uskutoční duchovná obnova            
s pátrom Jamesom Manjackalom, misionárom Božieho milosrdenstva. Obľúbený 
a charizmatický kňaz z Indie kladie dôraz na Eucharistiu a na prežívanie kresťanstva 
v úzkej spolupráci s Duchom Svätým. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto duchovnej 
obnovy, môže si pozrieť program na plagáte na výveske,ako aj na www.ke-arcidieceza.sk 

 Svetové dni mládeže v Krakove budú od 26.7. do 31.7. Hlavný program SDM budeme 
môcť sledovať aj na TV LUX.  Bližšie info je na:  www svetovednimladeze.sk 
Sprevádzajme mladých našou modlitbou. 

 7. augusta bude v našej farnosti v rámci Svätého roku Božieho milosrdenstva duchovná 
obnova celej farnosti v Jabloni. Obnovu bude viesť o. Pavol Hudák, rektor Domu Anky 
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Všetci ste srdečne pozvaní. 

 Pápežské misijné diela na Slovensku rozbiehajú projekt „Adoptuj si bohoslovca.“ Je 
možnosť adoptovať si bohoslovca v Benine alebo Burkina Faso a podporovať jeho 
štúdium modlitbou i finančne. Podrobnejšie informácie sú na www.misijnediela.sk 

 Projekt 9 mesiacov za život. Organizátori tohto projektu nás pozývajú na modlitby za 
nenarodené deti pred bránu nemocnice v Humennom. Pre našu farnosť pripadajú tieto 
dni: 13. júl 2016; 24. august 2016; 28. september 2016; 2. november 2016; 7. december 
2016 vždy o 10:00 hod. Podporme tento projekt aj svojou účasťou. 

 V dňoch 19.7. a 20.7. pripravujeme pre deti našej farnosti Detský farský tábor, 
ktorý bude na farskom úrade v Zbudskom Dlhom. Tábor každým dňom začne      
sv. omšou o 9:00 a skončí o 17:00. Tábor je zdarma a je určený pre deti základných 
škôl. Kto má záujem, môže svoje dieťa prihlásiť do 17. 7. v sakristii kostola, kde si 
zároveň môže vyzdvihnúť aj prihlášku. Poprosím mládež, ktorí majú chuť pomôcť 
pri realizácii tábora, aby sa mi prihlásili. 

 V dňoch od 11. 7. do 15. 7. a od 25. 7. do 30.7. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma 
bude p. farár z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade pohrebu alebo súrnej 
potreby ho môžete kontaktovať na tel. č. 0908568954.  



 FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Piatok 1.7.2016 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Anna a Martin Bachura 

Sobota 2.7.2016 
Návšteva Panny Márie (sv.) 

 
Vigília 14. nedele cez rok 

7:00 
7:45 

18:30 

 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 
 Juraj a Monika Bachura 

Nedeľa 3.7.2016 
14. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

7:00 
8:00 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Mária, Ján a Mária Karoľ 
 Lorenc a Ignác 
ZBP Marta (70.r.) 

Pondelok 4.7.2016 Vigília sláv. sv. Cyrila a Metoda 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Michal a Mária 
ZBP Katka (40.r.) 

Utorok 5.7.2016 
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov (sl.) 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Agnesa a Michal Mato-Lukáč 
ZBP a obrátenie bohuznámych 

Streda 6.7.2016 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Jozef Slivka 
Štvrtok 7.7.2016 O Božom milosrdenstve 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Piatok 8.7.2016 Féria 7:00 Jabloň  Helena a Ján Oros 

Sobota 9.7.2016 Vigília 15. nedele cez rok 
16:00 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                                /sobáš/ 
 Štefan, Anna a Štefan Meždej 

Nedeľa 10.7.2016 15. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Anna a Michal Kolesár 
 Milan Pos a Andrej Hrehovčin 

Pondelok 11.7.2016 Sv. Benedikt, opáta (sv.) 
7:00 
8:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Margita Matušková 
Na úmysel Marty 

Piatok 15.7.2016 
Féria 17:30 

18:30 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

* za  zo Zbudského Dlhého 
 Anna Čopanová (1.výr.) 

Nedeľa 17.7.2016 16. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

 Milan, Marián, Peter, Anna a Michal 
ZBP rod. Demčáková a Matová 
ZBP a poďakovanie pre bohuznámu 
ZBP Tomáš Kocaj (70.r.) 

Pondelok 18.7.2016 Féria 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Anna Demčáková (70.r.) 
Utorok 19.7.2016 Féria 9:00 Zbudské Dlhé  Kamil Mokriš a Július Hriš 

Streda 20.7.2016 Féria 
9:00 

18:30 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Helena a Michal Tkáč;  Milan Simčák 
ZBP Štefánia s rodinou (50.r.) 

Štvrtok 21.7.2016 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Vincent Gamrát 
Piatok 22.7.2016 Sv. Mária Magdaléna (sp.) 18:30 Slov. Krivé Jozef a Mária Židzik/spoveď+adorácia/ 
Sobota 23.7.2016 Vigília 17. nedele cez rok 18:30 Hrabovec n./L.  MUDr. Vladimír Koščak 

Nedeľa 24.7.2016 17. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP Mikuláš (60.r.) 
ZBP Anna Ferjaková s rod. (50.r.) 
Za farnosť                /odpustová slávnosť/ 

Utorok 26.7.2016 Sv. Joachim a Anna  (sp.) 18:30 Slov. Krivé 
ZBP pre vnuka Jakuba, Adama a Elku 
                                                       /ipsa die/ 

Sobota 30.7.2016 Vigília 17. nedele cez rok 18:30 Jabloň * za  z Jablone 

Nedeľa 31.7.2016 17. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Albert a Štefan 
ZBP a poďakovanie za 60.r. 
 Helena a Michal Židzik 

 

* HR   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 7/2016; 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  

 

„Človek nepotrebuje nič viac ako Božie Milosrdenstvo – túto lásku, ktorá je dobrotivá, 
ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, 

k svätosti Boha.“ (sv. Ján Pavol II.) 


