
 
 

 
 

Oddych, pokoj, šťastie 

Raz jeden mudrc dostal otázku:  „Je lepšie 
žiť na vode alebo na suchej zemi?“  On sa na chvíľku zamyslel a potom 
odvetil: „Na suchej zemi.“ Vzápätí k tomu pripojil svoje vysvetlenie:  
„Pretože tí, ktorí sa plavia po mori, nemajú pokoj, pokiaľ nedosiahnu súš, ktorá 
je ich cieľom.“ 

Často krát si človek kladie rôzne otázky a pritom ani netuší, ako ho môžu 
odpovede zmeniť. Záleží hlavne na tom, či sa podľa danej odpovede bude aj riadiť. 

Po odpovedí mudrca by snáď každý mal túžiť bývať výlučne na súši. No je 
zrejme, že v námorníctve a vlastne v spojení s morom pracuje a životné šťastie 
nachádza mnoho ľudí. Ich naj miestom, ba priam domovinou sú paluba lode, príboj 
morských vĺn a vánok letného popoludnia. To všetko nám hovorí jasnou rečou, že 
takýto človek v tejto harmónii nachádza svoje naplnenie, teda stáva sa šťastným.  

Ak by sme mu chceli vyvrátiť tento pohľad a presvedčiť ho o kráse a tajoch na 
pevnej zemi, asi by sme nepochodili. Jeho odpoveď by bola zaiste rovnako 
presvedčujúca, ako naše dôkazy o kvalite života na suchej zemi. Presvedčiť človeka 
úzko spojeného s prostredím je ako oddeliť dieťa od matky.  

Vedel by argumentovať aj tým, že súš pozná z častých 
zastávok v nejednom prístave. Uvedomuje si síce ako 
mu pomáhajú produkty zo zeme, no na šírom mori sa 
stáva pánom a zároveň sluhom. Rozkaz vydáva 
a zároveň ho aj sám plní. Vie, že pokoj morských vĺn zo 
sebou prináša aj nevľúdnosť vodných prívalov počas 
búrky. Predsa v tejto harmónii medzi tichom 
a nárazmi vetra nachádza pocit vnútorného pokoja. 

Jeho najvyšším blahom je stáť u kormidla a svojim šťastným pohľadom sa dívať na 
krásnu modrastú vodu. Vodu, ktorá je zdrojom jeho života plného zážitkov, ktoré 
z človeka robia starca. A až by starec po rokoch strávených v slanom kráľovstve 
dostal otázku, kde je lepšie žiť, kde je človek šťastnejší, zaiste by jeho odpoveď bola 
iná ako odpoveď mudrca v úvode.  

Človek predsa najlepší život dosahuje nie na mori, či súši, lež vo svojom vnútri. 
Pokoj v srdci a istota, že náš život má zmysel, nás napĺňa životným šťastím. Je 
potrebné teda prijať svoje miesto v spoločnosti. Zamilovať si svoj kúsok zeme, svoj 
domov. Takýto kúsok šťastia je začiatkom pre náš rast. Ak nájdeme šťastie na 
mieste kde sme, musí nám byť jasné, že je na nás, či bude rásť alebo ho stratíme 
našou nespokojnosťou.   

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Obraz Božieho milosrdenstva 

Prvou formou úcty k Božiemu milosrdenstvu je uctievanie obrazu 
Božieho milosrdenstva.  
Koncom novembra 1932 vo Walendowe sa Ježiš ukázal Faustíne a 
milo sa k nej obrátil so žiadosťou, aby sa zadívala na jeho milosrdné 
Srdce. Uvidela, že z neho vyšli dva lúče, ktoré „sú na tom obraze.“ 
Začiatkom roku 1934, keď sa už začalo pracovať na maľbe, sa 
svätica obrátila na Ježiša s otázkou, či nápis na obraze môže znieť 
„Kristus, Kráľ milosrdenstva.“ Spasiteľ vtedy potvrdil, že je Kráľom 
milosrdenstva, potom vyjadril želanie, aby bol obraz Božieho 
milosrdenstva verejne vystavený v prvú nedeľu po Veľkej noci. V 
istom zjavení Ježiš spresnil aj úlohu obrazu v úcte k Božiemu 
milosrdenstvu: má byť „nástrojom“ na čerpanie milostí z prameňov 
milosrdenstva. 

Kým prebiehali práce na obraze, o. Sopočko prikázal sestre Faustíne, aby objasnila 
význam lúčov, ktoré sú zvečnené na portréte Božieho milosrdenstva. Pri modlitbe počula 
Ježišove slová: „Tie dva lúče znamenajú krv a vodu – svetlý lúč znamená vodu, ktorá 
ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duše...“ 
28. apríla 1935 ma Druhú veľkonočnú nedeľu, keď kňaz zdvihol najsätejšiu Oltárnu 
sviatosť, aby ňou požehnal účastníkov liturgie, Faustína uvidela Krista v takej podobe ako 
na obraze. Sám Ježiš udelil zhromaždeným požehnanie a lúče milosrdenstva sa rozšírili na 
celý svet.  
23.marec 1937 - bol to deň, ako zapísala svätica, v ktorom jej Boh udelil veľa milostí, ktoré 
sa týkali obrazu Božieho milosrdenstva. Faustína uzrela najsvätejšiu Oltárnu sviatosť 
vystavenú na hlavnom oltári rehoľnej kaplnky, z ktorej po chvíli vyšli dva lúče a potom sa 
rozšírili na celý svet. A zrazu na oltári stál Ježiš v podobe, ako bol namaľovaný na obraze. 
Pozrel s veľkou láskavosťou a radosťou na pápeža, duchovenstvo i na všetok verný ľud.  
Onedlho Faustína počula Spasiteľove slová, ktoré ju vyzývali, aby odriekala korunku na 
úmysel spásy istého hriešnika. Keď sa začala modliť, videla, ako veľké množstvo satanov 
čakalo na túto dušu a jeho anjel strážca bol bezmocný. Keď sa však modlila korunku, 
uzrela Ježiša v takej podobe ako na obraze. Zo spasiteľovho Srdca vyšli lúče 
milosrdenstva, ktoré obklopili umierajúceho, ktorý poslednýkrát vydýchol pokojne a 
„temné mocnosti vydesené utiekli.“ 
Obraz spĺňa v úcte k Božiemu milosrdenstvu dvojakú úlohu. Prvá z nich bola definovaná v 
zjavení z prvej polovice roku 1934. V ňom sám Ježiš nazval obraz nástrojom, pomocou 
ktorého môžu ľudia čerpať z prameňou milosrdenstva. Obraz je zároveň, ako to bolo 
vyjadrené v zjavení z decembra 1935, prostriedkom, ktorým sám Ježiš udeľuje milosti.  
Druhú úlohu obrazu ukázal Kristus v zjavení z 24.októbra 1936, v ktorom definoval obraz 
ako znamenie pripomínajúce ľuďom požiadavku dôvery a konanie skutkov milosrdenstva. 
Tak obraz Božieho milosrdenstva tvorí vizuálny obsah a predstavuje celú úctu k Božiemu 
milosrdenstvu. Prax činného milosrdenstva sa môže realizovať trojakým spôsobom, ako 
pri inej príležitosti definoval Spasiteľ. Sú to čin, slovo, a modlitba. 
Ježišove slová o obraze, ktorý má pripomínať požiadavky jeho milosrdenstva, lebo aj 
najsilnejšia viera bez skutkov je mŕtva, poukazujú na slová z Listu sv. Jakuba : „... čo osoží, 
keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky?“ 
(zdroj: www.boziemilosrdenstvo.sk, krátené) 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac august 

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

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

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

 10.8. –  pripomenieme si 8. výročie konsekrácie kostola v Slovenskom Krivom.         

 15.8.  –  Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. V rámci sv. omše 
bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si môžete so sebou priniesť.  

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

 21.8.  –  Odpustová slávnosť v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom 
bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Veriaci z farskej obce 
pozývajú celú farnosť putovať k sv. Štefanovi Uhorskému, kráľovi. 

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

 Duchovná obnova v rámci Roka milosrdenstva bude pre celú našu farnosť                 
7. augusta v Jabloni. Začne sa popoludní o 15:00 hod. Korunkou Božieho 
milosrdenstva a následne prednáškou o. Pavla Hudáka, rektora Dómu Anky 
Kolesárovej vo Vysokej n./U. na tému: „Rodina, spoločenstvo lásky.“ Po prednáške 
bude nasledovať obnova manželských sľubov. Všetci ste srdečne pozvaní. 

 18. 8. budeme mať výlet pre našich miništrantov do Prešova. Odchod autobusu 
bude ráno o 7:30, návrat vo večerných hodinách. Navštívime výrobňu hostií, 
lesopark na Cemjate... 

 Rozlúčka s prázdninami – pozývame deti na opekačku + športové popoludnie 
od 17:00 a to: 24.8. – v Hrabovci n./L.; 25.8. – v Jabloni; 27.8. – v Slovenskom Krivom 
(od 19:30) a 28.8. – v Zbudskom Dlhom. 

 V dňoch od 8. 8. do 16. 8. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude dp. Ján 
Kulan. Kontaktovať ho môžete na tel. č. 0905626360. 

 

Sviatosť zmierenia na mesiac august 

Pondelok 1.8.2016 Slov. Krivé 18:00 – 18:30 

Utorok 2.8.2016 Jabloň 17:00 – 18:30 

Streda 3.8.2016 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 
Štvrtok 4.8.2016 Hrabovec n./L. 17:00 – 18:30 

    

Utorok 16.8.2016 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:30 

 
Sviatosť zmierenia na mesiac september 

Pondelok 29.8.2016 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

30.8.2016 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:00 – 17:15 
17:30 – 19:00 

Streda 31.8.2016 Slov. Krivé 17:30 – 18:30 

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Pondelok 1.8.2016 Sv. Alfonz Mária de Liguori (sp) 18:30 Slov. Krivé  Peter 

Utorok 2.8.2016 Féria 18:30 Jabloň 
 Ján a Helena;  Anna a Štefan 
 Jaroslav Demčák 

Streda 3.8.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé 
 Jozef, Michal a Anna Džugan 
Za  kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti 

Štvrtok 4.8.2016 Sv. Ján Mária Vianney, kňaz 18:30 Hrabovec n./L. 
 Mária Demčáková (1.výr.) 
 Margita Kolesárová 

Piatok 5.8.2016 Prvý piatok 

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

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

 Jozef Bachura 
Za členov BBSJ 
 Helena Micanková 
 Dana a Peter Zaťko 

Sobota 6.8.2016 Vigília 19. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 
ZBP Anna a Štefan Cichy (60.r.manž.) 

Nedeľa 7.8.2016 
19. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

ZBP Tomáš (18.r.) 
ZBP rodina Zaťková a Harakaľová 
 Ján a Mária Sitarčík 
ZBP a pomoc v chorobe pre Margitu 

Utorok 9.8.2016 
Sv. Terézia Benedikta, muč.,  
spolupatrónka Európy, (sv.) 

18:30 Zbudské Dlhé  Jozef Slivka (1.výr.) 

Streda 10.8.2016 8. výročie posviacky kostola 18:30 Slov. Krivé ZBP Milan 
Štvrtok 11.8.2016 Sv. Klára, panna (sp.) 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Anton Kulan 
Piatok 12.8.2016 Féria 7:00 Jabloň  Mária a Ján Dudo 
Sobota 13.8.2016 Vigília 20. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP detí a ich rodín 

Nedeľa 14.8.2016 20. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP rodiny Bachurovej 
 Pavlína a Vendelín Jurašek 
ZBP Jozef a Anna Smetanka (55.r.manž.) 

Pondelok 15.8.2016 
Nanebovzatie Panny Márie 

(požehnanie bylín a kvetov) 
prikázaný sviatok 

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

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

ZBP Daniel 
ZBP rod. Dzurová a Dušáková 
 Ján a Anna 
ZBP Marcela s rodinou (40.r.) 

Utorok 16.8.2016 Sv. Štefan Uhorský, kráľ  18:30 Zbudské Dlhé ZBP pre vnučku (25.r.)      /spoveď+adorácia/ 
Streda 17.8.2016 Féria 7:00 Slov. Krivé Na úmysel matky 

Štvrtok 18.8.2016 Féria 
6:30 
6:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ivan Demeter 
 Helena a Ján Židzik 

Piatok 19.8.2016 
Féria 18:30 

18:30 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

* za  z Jablone 
ZBP Tomáš Džugan (65.r.) 

Sobota 20.8.2016 
Vigília 21. nedele cez rok 

18:30 Slov. Krivé 
 Milan, Marián, Peter, Michal a Anna 
 Ján Lopata;  Ján a Anna Sitko 

Nedeľa 21.8.2016 21. nedeľa cez rok 
8:00 
8:00 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Agnesa a Juraj Lukáč 
ZBP Štefan Pekala (90.r.) 
Za farnosť                       /odpustová slávnosť/ 

Pondelok 22.8.2016 Panny Márie Kráľovnej, (sp.) 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 

Utorok 23.8.2016 Féria 18:30 Hrabovec n./L. 
 Jozef Pekala 
 František Pekala (1.výr.) 

Streda 24.8.2016 Sv. Bartolomej, apoštol (sv.) 7:00 Hrabovec n./L. 
 Michal, Mária a Andrej Karoľ 
 František, Apolónia, Ján a Anna Demčák 

Štvrtok 25.8.2016 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Pavlína Ferencová 

Piatok 26.8.2016 Féria 
7:00 
8:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Michal, Michal a Anna Dudo 
 Milan Balica, kňaz 

Sobota 27.8.2016 Vigília 22. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP rod. Čopanová a Bilecová 

Nedeľa 28.8.2016 22. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Martin Dudov 
ZBP Štefan (75.r.) 
ZBP pre novomanželov Paulišinových 

Pondelok 29.8.2016 Muč. smrť sv. Jána Krstiteľa (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Michal a Ema Kopej 
Utorok 30.8.2016 Féria 19:00 Jabloň ZBP Damián Mikula (50.r.) 
Streda 31.8.2016 Féria 18:30 Slov. Krivé  Štefan a Mária 
 

* HR   Anna Chrinová, Bernardína Katanová, Michal Pekala 
* JA    Helena Andrejová, Agnesa Dzurová, Irena Rošková, Ján Mato-Lukáč, Ján 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN 8/2016; 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  



 


