
 
 

 
 

Nový školský rok – začať s Bohom 

Dosť som sa nachodil po lúkach, po poli, 
oddýchnutý, čerstvý vraciam sa do školy... 
 

Tieto veršíky si pamätám ešte z prvej triedy. Áno, končí sa sladké „nič 
nerobenie“ a začína sa neľahké a tvrdé desaťmesačné štúdium. Ale dá sa to uľahčiť. 
Môžeme si pomôcť. Ako? S Božím požehnaním ide všetko ľahšie. 

Kedysi mnohí, dnes často už len starší ľudia (česť výnimkám) vo svojom živote 
mnohokrát ťažkom a skúšanom, žiadnu prácu nezačínali bez modlitby. V modlitbe 
poprosili Boha a Pannu Máriu o pomoc. Nám to už dnes často chýba. Spoliehame sa 
poväčšine len na svoje sily. Nedávame Bohu dostatok priestoru, aby v nás konal a 
potom sa často krát sťažujeme, že nám nepomohol. Máme opäť možnosť znovu 
začať. Začať v novom školskom roku, možno s novou školskou taškou, či 

peračníkom, jedným slovom, začať po novom. A čo tak začať 
aj s novým, očisteným srdcom? S novou milosťou v našej 
duši?  Ale k tomu potrebujeme nášho Pána, ktorý chce byť s 
nami, ktorý nám chce pomáhať v každej situácii. Sme 
pripravení na to, aby sme chceli aj my? Máme šancu už dnes. 
Modlitbou Veni Sancte – Príď Duchu Svätý... a s jeho pomocou 
pokračujme počas celého školského roka. Nech rodičia po 
tieto dni neberú svoje deti len na nákupy, čo všetko ešte 
potrebujú do školy, ale aj k Ježišovi, do spovednice. Začnime 
nový školský rok s Božím požehnaním. 

 Pre každého je začiatok nového školského roka príležitosťou prehodnotiť 
staré skúsenosti a zamyslieť sa nad tým, ako ísť ďalej. Je to čas nabíjania sa 
energiou, chuťou a nádejou, a možnosť urobiť v tomto novom školskom roku niečo 
viac a lepšie. Pán počíta s nami a počíta aj s tým, že chceme byť usilovní, úprimní, 
otvorení, čestní a korektní. Mať mierny a vyrovnaný charakter, nezlomnú vôľu, 
hlbokú vieru a vrúcnu zbožnosť. Pevní a odvážni, ktorí sa neuspokoja s 
priemernosťou, a sú zdvorilí vždy a ku všetkým.  

September – začiatok školského roka - čas otvárania škôl po prázdninách, čas 
novej kapitoly pre všetkých, či už sa nechávame učiť, alebo vyučujeme. Čas nového 
pôsobenia Božej milosti.  

Všetkým Vám žiakom, študentom, rodičom i pedagógom z úprimného srdca do 
nového školského roka vyprosujem veľa trpezlivosti, láskavosti, múdrosti 
a nezabudnime všetko začať s Bohom.  (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Dejiny obrazu Božieho milosrdenstva 

Počas zjavenia 22. februára 1931 Ježiš poveril Faustínu 
namaľovať obraz, ktorý mal byť totožný s detailmi videnia. 
Nebola to ľahká úloha. Ježiš jej dal vedieť, že chce, aby obraz, 
o ktorom vravel, bol namaľovaný štetcom a posvätený na 
Druhú veľkonočnú nedeľu.  
Sestra Faustína sa pokúšala naskicovať obraz, ale bez 
väčšieho úspechu.  
Neskôr poslali sväticu do vilnianskeho kláštora, kde mala 
plniť funkciu záhradníčky. Práve vo Vilne, v meste Matky 
Božieho milosrdenstva – Matky Božej Ostrobramskej, stretla 
Faustína kňaza, ktorý sa stal jej duchovným vodcom a spolu 
s ňou hlásateľom posolstva Božieho milosrdenstva. Týmto 
kňazom bol o. Michal Sopočko. Jemu prezradila žiadosť Pána 
Ježiša, aby namaľovala obraz Božieho milosrdenstva.            

O. Sopočko sa ujal veci namaľovania obrazu Milosrdného Krista. Obrátil sa                   
s objednávkou na Eugieniusza Kazimirowského, špecialistu najmä na portréty            
a náboženské maľby.  
Sestra Faustína pravidelne navštevovala ateliér A. Kazimirowského a usmerňovala 
umelcov štetec. V júli 1934 bol obraz konečne hotový. O. Sopočko dal z vlastných 
peňazí hororár E. Kazimirowskému a obraz si vzal do bytu.  
Sestra Faustína naliehala, aby obraz Božieho milosrdenstva bol vystavený na 
verejnosti. Týmto sa malo splniť želanie Pána Ježiša, aby obraz bol uctievaný na 
Druhú Veľkonočnú nedeľu. O. Sopočko napokon na Druhú veľkonočnú nedeľu 1936 
umiestnil obraz Božieho milosrdenstva v Kostole sv. Michala. Odvtedy sa začala šíriť 
úcta k tomuto Obrazu. (zdroj: www.boziemilosrdenstvo.sk; krátené) 
 

Udialo sa 
 Duchovná obnova – uskutočnila sa 7. 8. 2016 v Jabloni. Z úprimného srdca 

ďakujeme o. Pavlovi Hudákovi za takúto duchovnú posilu pre nás 
a vyprosujeme mu hojnosť síl v pastierskej službe. 

 Výlet miništrantov – dňa 18. 8. 2016 sme sa 
s miništrantmi našej farnosti vybrali na 
exkurziu výroby hostií do Prešova. Navštívili 
sme aj konkatedrálu sv. Mikuláša a „vyliezli“ 
na vežu kostola, odkiaľ sa nám naskytol 
prekrásny výhľad na celé mesto. Popoludní 
sme sa poprechádzali aj v neďalekom 
lesoparku na Cemjate, kde sme si opiekli 
dobroty z vlastného batohu. Týmto  výletom 
som sa chcel poďakovať miništrantom za ich službu v kostole. 

 Rozlúčka s prázdninami – posledné prázdninové dni sme strávili „šantením“ 
s futbalovou loptou. Prázdniny raz začnú, ale aj skončia. Ach, čo už,  šantenie 
strieda škola   



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac september 

 2.9.  –  prvý piatok v mesiaci – sv. zmierenia chorým budem vysluhovať ako zvyčajne 
od 9:00. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

 3.9.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. Srdečne pozývame veriacich 
z celej farnosti. 

 4.9.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou tento mesiac nebude.  

 14.9.  –  Krížová cesta na Jablonský vrch. Zhromaždíme sa o 17.00 pri kostole. Počas 
cesty k prvému zastaveniu sa pomodlíme sv. ruženec.  

 15.9.  –  Krížová cesta o 14.00 hod. v Zbudskom Dlhom vo farskej záhrade; o 15:00 na 
Hrabovecký vrch. V Hrabovci n./L. sa zhromaždíme pri Dome nádeje. 
V prípade zlého počasia krížová cesta bude v kostole. 

 18.9.  – zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 24.9.  –  pripomenieme si 11. výročie posviacky kostola v Jabloni.  
–––––––––––––––––––––  
 Biskupská vysviacka Mons. Mareka Forgáča: uskutoční sa 1. 9. 2016 v košickej 

katedrále. Hlavným svätiteľom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup – 
metropolita. Priamy prenos bude prenášať aj TV LUX o 10:00 hod.  

 Svätorečenie Matky Terezy: Misionárka milosrdnej lásky blahoslavená Matka 
Tereza bude v nedeľu 4. septembra 2016 vyhlásená za svätú. Priamy prenos zo 
svätorečenia budeme môcť sledovať aj na TV LUX od 10:30 hod. 

 Veni Sancte: o silu a dary Ducha Svätého budeme prosiť pre našich žiakov 
a študentov pred nedeľnou svätou omšou 4. 9. 2015. V Hrabovci n./L. bude Veni 
Sancte 5. 9. 2014 o 9:30 hod. pri svätej omši. 

 Kántrové dni: 21.9., 23.9. a 24.9. sú jesenné kántrové dni. Záväzný pre nás je jeden 
deň. Úmysel je: poďakovanie Bohu za tohtoročnú úrodu. Kto chce, môže 
priniesť v košíku plody zeme pred oltár na požehnanie. (SK a JA pri omšiach 
21.9.; ZD a HR pri omšiach 23.9.) 

 Modlitbová reťaz za kňazov: od 15. 9. do 24. 10. 2016 potrvá 40-dňová reťaz pôstu 
a modlitieb za kňazov na Slovensku. Pôst a modlitby možno obetovať za 
pastiera vo svojej farnosti; za kňaza, ktorý nás krstil, za kňazov zranených...  
Úmysly možno predkladať a obetovať aj za nové povolania do kňazstva.    

 Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne: prebiehať bude od 14. do   
18. septembra. Slávnostnú sv. omšu (15.9.) o 10:30 bude celebrovať           
Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. Program si môžete pozrieť na 
www.bazilika.sk/narodnaput 

 Deň Božieho milosrdenstva (štvrtok): 

8.9.2016 Hrabovec n./L. 17:30 – vyloženie Sviatosti 
Oltárnej k  tichej adorácii; 

18:00 – modlitby k B. milosrd. 
22.9.2016 Zbudské Dlhé 

29.9.2016 Jabloň 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Piatok 2.9.2016 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 
 Eva, Marián a Ján 

Sobota 3.9.2016 Vigília 23. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 4.9.2016 
23. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

7:30 
8:30 
9:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP pre Martu 
ZBP manželov Lukáčových (30.r.manž.) 
ZBP Jolana s rodinou (75.r.) 

Pondelok 5.9.2016 Féria 
9:30 

18:30 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Štefan Bačko                        /Veni Sancte/ 
ZBP Ľuboslava s rodinou (50.r.) 

Utorok 6.9.2016 
Výr. posviacky katedrálneho 

chrámu v Košiciach  (sv.) 
7:00 Zbudské Dlhé  Jozef Slivka 

Štvrtok 8.9.2016 Narodenie Panny Márie  (sv.) 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

 Ján Židzik;  Anna a Miroslava 
ZBP a poďakov. rod. Šuľovej (30.r.manž.) 

Piatok 9.9.2016 Féria 18:30 Slov. Krivé Na úmysel Marty 
Sobota 10.9.2016 Vigília 24. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP a poďakovanie za 50.r. 

Nedeľa 11.9.2016 24. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

Za farnosť 
ZBP a poďakovanie za prežité roky (40.r.) 
ZBP Michal s rodinou 

Pondelok 12.9.2016 Najsvätejšie meno  Panny Márie 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

ZBP Róbert 
ZBP Irena (70.r.) 

Utorok 13.9.2016 Sv. Ján Zlatoústy, bisk.  (sp) 7:00 Slov. Krivé  Jozef Bachura 

Streda 14.9.2016 Povýšenie sv. Kríža (sv.) 
17:00 
18:30 

Jabloň 
Krížová cesta na Jablonský vrch 
 Jozef, Helena, Ján a Klára Dudo 

Štvrtok 15.9.2016 
Sedembolestná Panna Mária 

patrónka Slovenska   (sl.) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 
14:00 
15:00 

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

Za farnosť 
 Ján Lehet 
 Michal 
ZBP Anna Gužíková 
Krížová cesta vo farskej záhrade 
Krížová cesta na Hrabovecký vrch 

Piatok 16.9.2016 Sv. Kornélius a Cyprián  (sp.) 18:30 Hrabovec n./L.  Anna Chrinová (1.výr.) 
Sobota 17.9.2016 Vigília 25. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP Samuel a Maroš 

Nedeľa 18.9.2016 
25. nedeľa cez rok 

(zbierka na Rádio Lumen) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Helena Andrejová (1.výr.) 
 Peter Karoľ 

Utorok 20.9.2016 Sv. Ondrej Kim Taegon,  
kňaz a spoločníci  (sp.) 

18:30 Hrabovec n./L. 
 Marta Majerníková;  Bernardína 
a Juraj Gamrát 

Streda 21.9.2016 Sv. Matúš, apoštol  (sv.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Helena (M.) 
* za  z Jablone                                /kántry/ 

Štvrtok 22.9.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Helena Micanková 

Piatok 23.9.2016 Sv. Pius z Pietrelčiny, (sp.) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Na úmysel matky 
* za  z Hrabovca n./L.                    /kántry/ 

Sobota 24.9.2016 
11. výr. konsekrácie kostola 

Vigília 26. nedele cez rok 
8:00 

18:30 
Jabloň 
Slov. Krivé 

Za dobrodincov                                     /kántry/ 
 Michal 

Nedeľa 25.9.2016 26. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
 Anna st. a Michal Gamrát st. 
ZBP pre starostu obce 

Utorok 27.9.2016 Sv. Vincent de Paul   (sp.) 18:30 Hrabovec n./L.  Anna a Andrej Pavlišin a vnuk Martin 
Streda 28.9.2016 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Mária, Michal, Zuzana a Štefan 

Štvrtok 29.9.2016 Sv. Michal, Gabriel, Rafael,  
archanjeli (sv.) 

17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP Michal 
ZBP Štefan a Emília (25.r.manž.) 

Piatok 30.9.2016 Sv. Hieronym, kňaz a uč. C.(sp.) 
7:00 
8:00 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

 Anna a Vasiľ Ferčák a vnuk Martin 
 Milan, Marián a Peter 

 

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

INFORMAČNÝ BULLETIN 9/2016; 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  



 


