
 
 

 
 

Ruženec a milosrdenstvo 

Stojíme na prahu nového mesiaca, v poradí už 
desiateho mesiaca tohto roku, ktorý nesie pomenovanie 
„október“. My, veriaci vieme, že tento mesiac je mesiacom ruženca a mesiacom 
našej Nebeskej Matky. Ale pri nahliadnutí do liturgického kalendára na tento mesiac 
nájdeme tam dostatok významných svätcov a svätíc, napr.: sv. František z Assisi (4.10.), 
sv. Lukáš, evanjelista (18.10.), svätí pápeži Ján XXIII. (11.10.) a Ján Pavol II. (22.10.), alebo 
svätice Karmelu – sv. Terézia z Lisieux (1.10.) a sv. Terézia z Avily (15.10.). V tomto Roku 
milosrdenstva nezabúdame ani na sv. Faustínu Kowalskú (5.10.) a samozrejme, že 
nezabúdame ani na našu najväčšiu orodovníčku, na Ružencovú Pannu Máriu.  
Tieto dve posledné vymenované ženy majú čosi spoločné. Prvé čo spája sv. Faustínu 

a Pannu Máriu je - milosrdenstvo. 
Pán Ježiš si vybral sestru Faustínu za apoštolku svojho 

milosrdenstva, aby prostredníctvom nej odovzdala svetu veľké 
posolstvo. Jej poslanie spočíva v tom, aby:   

1. priblížila a hlásala svetu pravdu o milosrdnej láske Boha 
ku každému človeku zjavenej vo Svätom písme. 

2. vyprosovala Božieho milosrdenstva pre celý svet okrem 
iného praktizovaním nových foriem kultu Božieho Milosrdenstva, 
ktoré podáva Pán Ježiš. Sú nimi: obraz Božieho Milosrdenstva, 
sviatok Božieho Milosrdenstva slávený na druhú veľkonočnú 
nedeľu, korunka čiže ruženec k Božiemu Milosrdenstvu a modlitba 
v hodine Milosrdenstva (15:00). 

Čo sa dá povedať o našej Nebeskej Matke a milosrdenstve? Pannu Máriu nazývame 
aj Matkou milosrdenstva. V modlitbe „Zdrava´s...“ sa modlíme: „...pros za nás hriešnych 
teraz, i v hodinu smrti našej“. Keď žiadame Pannu Máriu, aby prosila za nás, uznávame, že 
sme  úbohí hriešnici a obraciame sa k Matke milosrdenstva, aby nám vyprosovala u svojho 
Syna odpustenie a milosrdenstvo nielen „teraz“, v tomto živote, ale najmä v poslednej 
hodine, „hodine smrti“. 

Druhé slovo, ktoré spája Pannu Máriu a sv. Faustínu je - ruženec. Panna Mária svätý 
ruženec zverila sv. Dominikovi a ten s pomocou rehole dominikánov ho rozšíril do celého 
sveta. Pri sestre Faustíne hovoríme o ruženci, alebo o Korunke k Božiemu Milosrdenstvu. 
Túto Korunku nadiktoval Pán Ježiš sestre Faustíne, ako modlitbu na odčinenie 
a zmiernenie Božieho hnevu. 

Mesiac október je špecifický každodennými ružencovými pobožnosťami. Ruženec 
a milosrdenstvo nech spája sv. Faustínu a Pannu Máriu spolu s nami. Napokon, ani sami si 
nevieme predstaviť, koľko Božej štedrosti je obsiahnuté nielen v Jeho milosrdenstve, ale 
aj v modlitbe ruženca. Využime to. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Svätá Faustína 

Vlastným menom – Helena Kowalská sa narodila 25.augusta 1905 
v Głogówci, západne od mesta Lodž v Poľsku.  
Bola tretím dieťaťom z desiatich súrodencov. Keď mala takmer 
dvadsať rokov, vstúpila do „Kongregácie sestier Matky Božieho 
Milosrdenstva“. Členky tejto kongregácie sa venovali starostlivosti      
a výchove mladých problémových žien.  
V tridsiatich rokoch dostala sestra Faustína od Boha milosť                    

a posolstvo, aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu. Mala hlásať plán Božieho 
milosrdenstva a záchrany pre celý svet. Nebola to ľahká úloha. Jej celý život spočíval          
v napodobňovaní Kristovej obety – bol to život žitý pre iných. Podľa Božej požiadavky 
ochotne ponúkala samú seba utrpeniu v spoločenstve s Bohom, aby tak odčinila hriechy 
iných. V každodennom živote sa stávala ženou milosrdenstva, prinášajúcou radosť a pokoj 
iným. Osobitná zbožnosť k Nepoškvrnenej Márii a ku sviatostiam Eucharistie a zmierenia 
jej dala silu zniesť všetky jej trápenia, ktoré ponúkla Bohu za Cirkev a tých, ktorí to 
potrebovali. Osobitne sa modlila za veľkých hriešnikov a umierajúcich. Písala a trpela        
v tajnosti, iba jej duchovná nadriadená a pár zasvätených osôb vedelo, že niečo v jej živote 
má miesto niečo nezvyčajné a významné. 
Zomrela 5. októbra 1938 v Krakove. Zanechala svoj Denníček duše, ktorý patrí                      
k vynikajúcim dielam mystickej literatúry. V roku 1995 bola uznaná za duchovnú  
spoluzakladateľku Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Pápež Ján Pavol II. 
vykonal jej beatifikáciu v Ríme v roku 1993 a v roku 2000 ju vyhlásil za svätú.  
(zdroj: zivotopisysvatych.sk) 
 

Čo sú ľudové misie 
Jeden príbeh hovorí o mužovi, ktorý zdedil starý, prachom zapadnutý kríž. Bolo to 
dedičstvo po rodičoch. Opatroval ho s úctou a spomínal pri ňom na vieru svojich 
rodičov. Jedného dňa však zistil, že pod nánosom prachu je čisté zlato. Až vtedy si 
uvedomil, akú veľkú hodnotu doma má a vôbec to netušil.  
Ľudové, alebo inak nazývané aj „farské“ misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami 
pre celú farnosť. Nie každý má totiž možnosť odísť z domu, od rodiny a povinností 
a utiahnuť sa na niekoľko dní do ticha exercičného domu pre obnovenie svojho 
vzťahu s Bohom. S ľudovými misiami prichádza Boh k nemu.  
Čas misií je časom návratu k hodnotám evanjelia, k tomu, čím sme sa stali pri našom 
krste, birmovke či pri prijímaní sviatosti manželstva.  
Ľudové misie sú časom obrátenia. Na niektoré dôležité veci sa časom zabúda a treba 
ich takpovediac „oprášiť“ a nanovo prijať svoje životné povolanie kresťana – otca, 
matky, manžela, manželky...  
Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju 
večnosť. 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac október 

 1.10.  - Fatimská sobota v tomto mesiaci bude v Jabloni o 17:15 – modlitba posv. 
ruženca a o 18:00 sv. omša. Srdečne pozývame veriacich z celej farnosti. 



 2.10. - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
Prvonedeľná pobožnosť v tomto mesiaci bude v Jabloni od 14:00 hod. 

 7.10. –  Prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia pre chorých - ako zvyčajne 
začnem od Hrabovca n/L. až po Slov. Krivé, so začiatkom od 9:00 hod. Chorých 
nahláste v sakristii kostola. 

 7.10. - pre Hrabovec n./L. je v tento deň (lat. ipsa die) slávnosť Ružencovej Panny 
Márie. Po sv. omši bude adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00 hod. 

 8.10. - v Hrabovci n./L. budeme mať o 17:00 večeradlo + sprievod so sochou. 
 9.10.  - Odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Hrabovci n./L. 

o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude ThDr. Radoslav Lojan, tajomník 
teologickej fakulty v Košiciach. V mene veriacich z Hrabovca n./L. srdečne 
pozývam všetkých veriacich z celej farnosti. 

 23.10.  –  Misijná nedeľa (deň modlitieb za misie). V túto nedeľu je zbierka na misie. 
Za milodary Pán Boh zaplať.  

 30.10.  –  Zmena času. V noci zo soboty na nedeľu (29.10. na 30.10.) sa posúva čas 
o hodinu späť, z 3:00 na 2:00 hod. 

--------------------------------- 
 Celodiecézna odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bude 

v dňoch 1.10. – 2.10. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 bude celebrovať 
Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Program si môžete pozrieť na:  
http://www.farnostobisovce.sk/program-odpustovej-slavnosti-v-obisovciach/ 

 Modlitba sv. ruženca: Začíname mesiac október, mesiac sv. ruženca, ktorý sa spoločne 
budeme modliť v našich chrámoch každý deň o 18:00 hod. Ak je v daný deň             
sv. omša, modlitbu sv. ruženca sa pomodlíme pred sv. omšou. V nedeľu bude    
sv. ruženec o 14:00 hod. v rámci pobožnosti.  

 Úplné odpustky: Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,             
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. 
Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť 
desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri 
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

 Zmena času sv. omší: večerné sv. omše sa od tohto mesiaca posúvajú na 18:00 hod. 
 ĽUDOVÉ MISIE: v dňoch od 22.10. do 30.10.2016 budeme v celej našej farnosti 

prežívať milostivý čas, čas misií, ktoré budú viesť otcovia pallotíni z Michaloviec. 
Naposledy boli misie v našej farnosti pred 16-timi rokmi (prvý novembrový 
týždeň v roku 2000). Prajem si, aby misie boli pre nás nielen nejakým pekným 
duchovným naplnením alebo zážitkom, ale aj určitou zmenou duchovného 
prežívania, akoby novým štartom v osobnom vzťahu k Nebeskému milosrdnému 
Otcovi. Osobne sa na misie veľmi teším. Súčasťou tohto čísla farského bulletinu 
je aj podrobný program misií.  

************ 
SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC – OKTÓBER 

Pondelok 3.10.2016 Zbudské Dlhé  16:45 – 18:00 

Utorok 

(2 kňazi) 
4.10.2016 

Jabloň 

Hrabovec n./L. 

15:30 – 17:00 

17:00 – 19:00 

Štvrtok 6.10.2016 Slovenské Krivé 17:00 – 18:00 

* sv. zmierenia pred dušičkovým obdobím bude v rámci ľudových misií 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Sobota 1.10.2016 Vigília 27. nedele cez rok 
15:00 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

Za novomanželov                                   /sobáš/ 
Modlitba posvätného ruženca 
 Margita Matušková (1.výr.) 

Nedeľa 2.10.2016 
27. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Anna, Jozef a Ján Karoľ 
 Helena Micanková (1.výr.) 
 Helena a Štefan Balica 

Pondelok 3.10.2016 Féria 18:00 Zbudské Dlhé Zaz rod. Kocajová,Kulanová a Horáková 
Utorok 4.10.2016 Sv. František Assiský (sp.) 19:00 Hrabovec n./L. ZBP Ján Karoľ (65.r.) 
Streda 5.10.2016 Féria 18:00 Jabloň ZBP Marianna (30.r.) 
Štvrtok 6.10.2016 Féria 18:00 Slov. Krivé  Štefan Meždej 

Piatok 7.10.2016 

 
Prvý piatok  

 
Ružencová Panna Mária (sp.) 

16:30 
17:00 
17:30 
18:00 

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Štefan a Veronika Cichí                 /ipsa die/ 

Sobota 8.10.2016 Vigília 28. nedele cez rok 
16:00 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
 
Hrabovec n./L. 

 Veronika Meždejová  
Večeradlo + sprievod so sochou  
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 9.10.2016 28. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Jozef, Mária a Emil 
ZBP Maroš Pohl s rodinou (40.r.) 
Za farnosť                /odpustová slávnosť/ 

Utorok 11.10.2016 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Stanislav Fejka a Mária Cichá 
Streda 12.10.2016 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef Slivka 

Štvrtok 13.10.2016 Féria 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Fedor a Anna 
 Štefan a Anna Dzurov;  Ján Folenta 

Sobota 15.10.2016 Vigília 29. nedele cez rok 18:00 Jabloň ZBP a pomoc v kňazstve – Ján Andrejov 

Nedeľa 16.10.2016 29. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Regina Meždejová 
 Štefan a Mária Kulan 
ZBP Imrich Cichý (70.r.) 

Utorok 18.10.2016 Sv. Lukáš, evanjelista (sv.) 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 19.10.2016 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Ján a Helena Ferenc 
Štvrtok 20.10.2016 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 21.10.2016 Féria 18:00 Slov. Krivé  Jozef Bachura 
Sobota 22.10.2016 Vigília 30. nedele cez rok 17:30 Slov. Krivé ZBP Peter s rodinou (40.r.) 

Nedeľa 23.10.2016 
30. nedeľa cez rok 
(zbierka na misie) 

7:30 
9:30 

11:30 
 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
 

 Jozef a Mária;  Juraj a Anna Židzik 
ZBP Peter Karoľ, č. 120 
Poďakovanie Bohu za pomoc v chorobe 
a za ochranu Panny Márie 

Pondelok 24.10.2016 Féria 
17:00 
18:00 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

Za  z rodiny Pohlovej a Jakubíkovej 
 Štefan Hudák;  Helena a Štefan Židzik 

Utorok 25.10.2016 Féria 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

 Zuzana a Štefan Belcák 
 Anna Vargová 

Streda 26.10.2016 Féria 
17:00 
18:00 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Helena, Juraj, Michal a Agnesa Dzurov 
 Ján a Anna Džugan 

Štvrtok 27.10.2016 Féria 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

 Mária, Michal, Mária a Andrej 
 Igor, Ján a Mária 

Piatok 28.10.2016 Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sv.) 
17:00 
18:30 

 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
 

 Agnesa Dzurová (1.výr.) 
 Anna a Michal Čopan;  Bernardína 
Katanová 

Sobota 29.10.2016 Vigília 31. nedele cez rok 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

 Ján, Terézia a Ján Meždej 
 Jozef, Olina, Helena a Štefan 

Nedeľa 30.10.2016 
31. nedeľa cez rok 

(zmena času: 3:00 => 2:00) 

7:30 
9:30 

11:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP pre syna (45.r.) 
ZBP detí a vnúčat 
ZBP a poďakovanie pre bohuznámu 

 

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