
 
 

 
 

Halloween - nie je to sviatok kresťanov, ale 

je jedným z najdôležitejších sviatkov 
satanistov 

Všetko začalo na Britských ostrovoch. Halloween nie je kresťanským 
sviatkom, ale vychádza z pohanskej tradície, z keltských osláv ku cti bôžika smrti 
Samhaina. Na prelome 19. a 20. storočia si satanisti túto tradíciu prevzali, 
privlastnili a urobili z nej sviatok, počas ktorého uctievajú satana. Noc z 31. októbra 
na prvého novembra spojili s čarami a obradmi zjednotenia sa s démonmi. 
V niektorých satanistických sektách to bolo dokonca spojené s obetovaním ľudí. 
Zakladateľ satanistickej cirkvi Anton Szandor LaVey vo svojej „biblii satana“ napísal, 
že Halloween a Noc Walpurgie sú dva najdôležitejšie sviatky satanistov. V tejto 
súvislosti je príznačné, že v knihe Harry Potter je Halloween oslavovaný ako noc 

duchov, noc démonov. A je jedným z najdôležitejších 
sviatkov v Rokforte, čo je škola čarodejníkov, do 
ktorej sa dostali len vyvolené deti. Profesor teológie 
Alexander Posacki, jezuita, profesor demonológie 
povedal: „Slávenie Halloweenu v školách alebo 
škôlkach má za úlohu, aby si deti osvojili svet 
démonov. Je to o to nebezpečnejšie, že Halloween je 
pred sviatkom všetkých svätých a dušičiek. 
Vyvoláva to zmätok v našom prístupe k svetu 
zomrelých. Namiesto modlitby k Bohu o spásu duší 
máme vyvolávanie duchov. Namiesto modlitby -  

zakliatie. Namiesto náboženstva - mágiu.  
Ale veľakrát som sa stretol s názorom: „Ja tomu neverím. Pre mňa je to len 

zábava. Takže sa ma to netýka.“ To nie je pravda. Rečou duchovného sveta, do 
ktorého patríme aj my, je reč znakov a symbolov. Tvorcovia reklamy tvrdia, že 
kresťania si neprávom privlastnili najjednoduchší reklamný znak - ZNAK KRÍŽA – 
dve obyčajné skrížené čiary, ktoré zjednocujú najväčšiu skupinu ľudstva – 
KRESŤANOV. Brat a sestra znamením kríža, ktorý si dávam na krk alebo na stenu vo 
svojom dome:  

1. hlásim sa k Bohu, vyznávam svoju vieru v Neho  
2. znamením kríža vysielam k Bohu prosbu o Jeho ochranu a pomoc  
Začiatkom 20. storočia si satanisti privlastnili Halloween a urobili z toho oslavu 

satana. Keď vstupujem do tejto skutočnosti, hoci by to bola z mojej strany iba 
zábava, otváram sa na pôsobenie zlého s veľkým „z“.  Navyše tým, že sa zúčastním 
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Halloweenu, hovorím Bohu zbohom. O tom, čo prežívam s Pánom Bohom 
nerozhodujem len ja. Ja nie som pupok sveta. Je to vzťah medzi Bohom a mnou. Je to 
zmluva dvoch strán. Keď ja nedodržiavam túto zmluvu, tak Boh „balí svoje kufre“ 
a odchádza, necháva ma samého. Pán Boh je Bohom žiarlivým a nedovolí, aby sme 
Ho ponižovali. To preto je zúčastňovanie sa Halloweenu nebezpečné. Na jednej 
strane zostávame bez Božej ochrany, na druhej strane vstupujeme do skutočnosti 
démonickej. V tej chvíli sa stávame pre démonov veľmi jednoduchými obeťami.    

Ale počul som aj iný názor: „toľko ráz som sa toho zúčastňoval (– zúčastňovala), 
a vôbec nič sa mi nestalo – jednoducho, necítim, aby ma ovládal zlý duch.“ 

Milovaní, pred pár týždňami to tu už zaznelo – dnes sa budem opakovať. 
S pôsobením zlého ducha to  nie je tak, ako nám to predstavujú filmy. Film má jednu 
hodinu, no maximálne až tri hodiny, aby predstavil celý dej. Navyše, filmy ukazujú 
tie najviac spektakulárne (senzačné) príbehy s veľkou a hlučnou demonštráciou. 
Každý prípad je iný. A zlý sa nerád prezrádza. On je radšej, keď nepovšimnutý môže 
postupne ničiť človeka, najskôr degradovať jeho morálku, v dôsledku čoho je 
vychladnutie vzťahu k Pánu Bohu. Za tým ide ďalej odmietnutie Jeho prikázaní 
a sviatosti – až k úplnej neviere. Človek, ktorý prešiel cestu od veriaceho až k 
náboženskému skeptikovi je, pre nepriateľa Boha a ľudí, veľkou trofejou. Je viac 
užitočný. Predstavme si len, ako bude vyzerať jeho život, jeho vplyv na rodinu, 
výchovu deti. A keď sa podarí zlému udržiavať takého človeka v bezpečnom 
odstupe od toho, čo je posvätné, bude mu tam lepšie, ako v pekle.  

Diabol je viac trpezlivý ako si to my dokážeme predstaviť – on je v tomto svete 
dlhšie ako my a má veľké skúsenosti so zvádzaním ľudí – on má čas – celý náš 
pozemský život, aby nás odviedol od Pána Boha. Preto vás veľmi prosím, neverte 
ľuďom, ktorí hovoria, že helloween je len nevinná zábava. Rodičia, bráňte svoje deti, 
pred zlým, ktorý nevie, čo je milosrdenstvo. Ktorý prichádza, len, aby ničil, kradol 
a zabíjal.  

Kedy Jozue uviedol Izraelský národ do zasľúbenej zeme, povedal mu: „Ak sa vám 
však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým 
slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých 
krajine bývate. (my by sme mohli pridať – satanovi a jeho démonom)  Ja však a môj 
dom, my chceme slúžiť Pánovi.“   

A preto sa aj vás bratia a sestry pýtam. Rozhodnete sa aj vy! Zriekate sa hriechu, 
aby ste mohli žiť v slobode božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás 
neovládal hriech? Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekate sa 
vyrezávanej tekvici a iných satanistických symbolov? Veríte v Boha, Otca 
všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a 
nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného z pochovaného, ktorý vstal z 
mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, 
v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný? 
Všemohúci Boh, Otec Nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovu zrodil z vody a z 
Ducha Svätého a odpustil nám hriechy. Nech nás svojou milosťou zachová pre večný 
život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.  
(o. misionári Peter a Leonard Lasotoví, SAC) 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac november 

 1.11. - Slávnosť všetkých svätých – v tento deň bude svätú omšu o 10:30 v Zbudskom 
Dlhom slúžiť Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Dušičková pobožnosť bude 
v Zbudskom Dlhom o 14:00 hod. 

 2.11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých – dušičková pobožnosť bude 
v Slovenskom Krivom o 15:45 hod.  

 5.11. -   Celodenná farská poklona; časový harmonogram: 

 Hrabovec n./L.  8:00 – 17:00 Jabloň 8:30 –  16:00 
 Zbudské Dlhé 8:15 – 16:30 Sl. Krivé 8:45 –  15:30    

Prosím, zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.  

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

 8.11.    - Kňazské rekolekcie (stretnutie kňazov dekanátu s arcibiskupom) budú v tomto 
mesiaci v našej farnosti, v Zbudskom Dlhom. Začnú sa sv. omšou o 9:00 hod. Na 
túto sv. omšu vás srdečne pozývam. 

 13.11.  -  „Dobročinná zbierka sv. Alžbety.“ Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.  

 20.11. - nedeľou „Krista Kráľa“ sa končí liturgický rok a 1. adventnou nedeľou začína 
nový liturgický rok. Vo všetkých kostoloch po sv. prijímaní bude vyložená 
Sviatosť Oltárna a obnovíme si zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 26.11. - konajú sa celodiecézne rekolekcie k úcte sv. Ondreja, patróna arcidiecézy 
slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.  

 27.11. - Pri všetkých sv. omšiach z 1. adventnej nedele bude požehnanie adventných 
vencov. Kto chce, môže si priniesť adventný veniec na požehnanie pred oltár. 
V túto nedeľu bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 

––––––––––––––––––––– 
 Úplné odpustky počas dušičkovej oktávy: 

Kto v tento deň nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím 
v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Je 
potrebné splniť tri podmienky: sv. zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na úmysel          
sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť náklonnosť k hriechu.  
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže 
získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od                   
1. novembra do 8. novembra. Aby ste mohli získavať tieto odpustky, sv. prijímanie 
budem podávať podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený aj na nástenke v kostole. Zároveň 
v tieto dni budú otvorené aj kostoly na osobnú modlitbu pred svätostánkom. 

 3.11. slávi 66. rok života náš rodák, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pamätajme na       
o. arcibiskupa aj v našich modlitbách. 

 Svätý rok milosrdenstva: 20.11. bude na TV LUX o 10:00 hod. sv. omša z Vatikánu – 
zatvorenie sv. brány v Bazilike sv. Petra a ukončenie Svätého roka milosrdenstva.  

 v čase od 14.11. do 23.11. sa zúčastním púte do Svätej zeme. Zastupovať ma bude        
p. farár z Medzilaboriec dp. Marián Halás. V prípade súrnej potreby ho môžete 
kontaktovať na tel. č. 0908568954. 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Utorok 1.11.2016 

 
Všetkých svätých (sl.) 

Prikázaný sviatok 

7:30 
8:30 
9:15 

10:30 

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

Za  z bohuznámej rodiny 
 Ján Dušák 
Na úmysel matky 
Za farnosť            /celebruje Mons. B. Bober/ 

Streda 2.11.2016 
Spomienka na všetkých verných 

zosnulých 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň  
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Helena, Juraj Dušák a Anna Lukáčová 
Za všetkých zosnulých 
Na úmysel Svätého Otca 

Štvrtok 3.11.2016 Féria 18:00 Zbudské Dlhé ZBP o. arcibiskupa 

Piatok 4.11.2016 

 
Prvý piatok  

 
 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
Za členov bratstva sv. ruženca 

Sobota 5.11.2016 
Celodenná farská poklona 
Vigília 32. nedele cez rok 

17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Ján (40.r.) 

Nedeľa 6.11.2016 
32. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP a poďakovanie Magdalény (70.r.) 
 Anna a Juraj Hodor 
ZBP duchovného otca 

Utorok 8.11.2016 Féria 9:00 Zbudské Dlhé  Jozef Slivka                                  /rekolekcie/ 
Streda 9.11.2016 Výročie posv. lateránskej baziliky 18:00 Hrabovec n./L.  Margita Kolesárová 
Štvrtok 10.11.2016 Sv. Lev Veľký, pápež   (sp.) 18:00 Jabloň  Ján a Ján Hriš 
Piatok 11.11.2016 Sv. Martin z Tours, bisk.  (sp.) 18:00 Slov. Krivé  Anna Meždejová 
Sobota 12.11.2016 Vigília 33. nedele cez rok 18:00 Jabloň  Ján, Juraj, Anna a Zuzana Dušák 

Nedeľa 13.11.2016 
33. nedeľa cez rok 

(Dobročinná zbierka sv. Alžbety) 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 
 

 Peter Dubovský 
ZBP Helena s rodinou (75.r.) 
ZBP a poďakovanie rodiny Meždejovej 
(40.r.manž.) 

Sobota 19.11.2016 Vigília Krista Kráľa 
17:00 
18:30 

 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
 

 Mária Lautner 
 Anna a Michal Čopan;  Bernardína 
Katanová 

Nedeľa 20.11.2016 Krista Kráľa 
9:45 

11:00 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

Na úmysel manželky 
ZBP Marián a Iveta (25.r.manž.) 

Štvrtok 24.11.2016 Sv. Ondrej Dunc-Laka a spoloč. 
17:00 
18:00 

 

Slov. Krivé 
Jabloň 
 

* za  zo Slovenského Krivého 
Poďakovanie za prežité roky a prosba o Božie 
milosti - Dzuroví 

Piatok 25.11.2016 Féria 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Jozef a Helena Micanko 
* za  z Hrabovca n./L. 

Sobota 26.11.2016 Vigília 1. adventnej  nedele 18:00 Slov. Krivé  Mária a Štefan Kulan 

Nedeľa 27.11.2016 
1. adventná nedeľa 
(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Ján a Žofia Gajdoš 
 Michal, Anna a Ignác Gamrát 
ZBP a poďakovanie za prežité roky 

Pondelok 28.11.2016 Féria 18:00 Slov. Krivé  Valika 
Utorok 29.11.2016 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Streda 30.11.2016 Sv. Ondrej, apoštol (sv.) 18:00 Zbudské Dlhé  Mária a Helena 
 

* HR   Bernardína Katanová, Michal Pekala, Anna Pekalová, Michal Ufnár, Milan Špak 
* JA    Irena Rošková, Ján Mato-Lukáč, Ján, Juraj Gazdík 
* SK   Jozef Bachura, Veronika Meždejová, Ján Šuľo 

INFORMAČNÝ BULLETIN 11/2016; 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  

Rozpis podávania Eucharistie počas dušičkovej oktávy – 2016 

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

1.11.2016 pri omši pri omši pri omši pri omši 

2.11.2016 pri omši pri omši pri omši 16:10 

3.11.2016 18:00 pri omši 17:30 17:00 

4.11.2016 pri omši 17:30 pri omši 16:30 

5.11.2016 pri omši po pobožnosti po pobožnosti po pobožnosti 

6.11.2016 10:00 pri omši pri omši pri omši 

7.11.2016 18:00 17:30 17:00 16:30 

8.11.2016 18:00 pri omši o 9:00 17:30 17:00 



 


