
 
 

 
 

Nedeľa – Deň Pána 

V posledných dňoch je medzi verejnosťou aktuálna 
téma nedele, téma sviatočného dňa. Aký je význam, 
no najmä podstata tohto dňa? Pod týmto pojmom „nedeľa“ si mnohí myslia, že 
je to len deň oddychu a ísť do kostola. Význam je oveľa hlbší a podstata je kdesi inde. 
Podstata vychádza zo židovského (judaistického) národa a ich monoteistickej viery. 
Pre nich je posvätným dňom sobota - „šabat“, pre nás kresťanov je to nedeľa – deň 
Pánovho zmŕtvychvstania.  
Šabat sa začína v piatok tesne pred západom slnka a končí v sobotu po západe slnka. 
Židia (a to nielen tí ortodoxní) dodnes dodržiavajú veľmi prísne predpisy týkajúce sa 
tohto dňa, napr.: nepracujú; skoro všetky obchody, kina, reštaurácie sú zatvorené – 
teda nemanipulujú s peniazmi; nechodia autami, ani žiadnymi dopravnými 
prostriedkami; nezapaľujú oheň (platí to aj pre elektrické či plynové sporáky) – teda 
nevaria, nezohrievajú si jedlo, nefajčia...; nenosia kľúče, peniaze, nič neprikazujú, 
nesledujú televíziu, majú zakázané telefonovať, či surfovať na internete; nesmú prejsť 
peši viac ako je predpísaná vzdialenosť (väčšinou je to len do synagógy a späť); 
v synagógach strávia 3 až 4 hodín (modlia sa, čítajú Sväté Písmo, rozprávajú sa 
o rôznych záležitostiach, nielen tých náboženských)... 
Povieme si, že dobre, že my takéto predpisy nemáme, ale všetky tieto predpisy smerujú 
k podstatnejšej záležitosti a to k tej, že posvätný deň je časom pre: 

1. Boha 
2. rodinou 
3. komunitu 

Boh neustále vyzýval svoj vyvolený ľud na dodržiavanie šabatu a vedel aj prečo. 
Pretože na tom stretávaní sa a vytváraní spoločenstva (rodinného, komunitného 
a s Bohom) závisí naša existencia – existencia rodiny, komunity a viery v Boha. Sväté 
písmo vymenúvava mnohé národy, ktoré už dnes neexistujú (napr. Filištínci,  
Babylončania, Rímania...), kdežto židia existujú už niekoľko tisícročí. Ináč povedané, ak 
sa nenájde čas pre rodinu, tá krachne; ak sa nenájde čas pre komunitu, tá zanikne; ak 

sa nenájde čas pre Boha, ten vzťah ochladne. A toto je 
najpodstatnejšie na posvätnom, sviatočnom dni.  
Moderná doba nám ten čas zamenila za pracovné 
prostredie, prostredie nákupných centier; čas strávený na 
internete, či pri televízii. Tým nás oberá o čosi cennejšie – 
o rodinu, o spoločenstvo, ale aj o Boha. 
Prajem sebe, ale aj vám, aby blížiace sa vianočne sviatky boli 
najmä o rodine a o novonarodenom Ježišovi. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Zvony a ich význam 
Zvon je prastarý vynález človeka, ktorý siaha až do staroveku. Všetci vieme, že je to 
nielen kovový (väčšinou bronzový) predmet kalichového tvaru so „srdcom“ 
uprostred zvoniaci z kostolnej veže. Používanie zvonov malo v histórii široké 
uplatnenie v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. 

1. zvony ohlasovali denný čas – bolo to najmä v období, keď nie všetci ľudia si 
mohli dovoliť kúpiť hodiny. Mnohé veže okrem zvonov majú na priečelí aj 
hodiny. Zvony tým oznamovali dennú dobu – ráno, obed, večer; začiatok 
a koniec pracovnej doby (v škole začiatok a koniec vyučovacích hodín); 
otvorenie a uzavretie mestských brán; začiatok a koniec trhu... 

2. zvony ako signálne zvonenie – ďaleký dosah zvuku zvonov sa používal ako 
výstražné, či poplašné zvonenie. Takto sa upozorňovalo na vojnového 
nepriateľa, alebo na blížiacu sa búrku, povodeň a iné prírodné katastrofy. 
Tieto signálne zvony, či zvonce sa taktiež používali, aj dodnes používajú pre 
priestorovú a bezpečnostnú identifikáciu hospodárskych zvierat (kráv, oviec, 
kôz...) a to počas pastvy najmä v členitom horskom prostredí. 

3. zvonenie k významným udalostiam – napr. pri korunovácii kráľa, vstupu kráľa 
do mesta, k narodeniu následníka trónu, ale aj napr. k víťazstvu vo vojne. 
V minulosti zvony vyzváňali aj k významným udalostiam, ako je krst, svadba. 
Dnes nám zvony vyzváňajú už len k úmrtiu.  

4. zvonenie zvolávajúce k modlitbe – najprv zvony boli iba v kláštoroch, no 
zhruba od 10. storočia sa rozšírili aj do kostolov. Takýmto zvonením sa 
zvolávali veriaci z veľkej diaľky k modlitbe. Postupne sa vyvíja trojité 
zvonenie počas dňa k modlitbe „Anjel Pána“ a zvonenie k sv. omši. 
V našej farnosti sa zachováva aj zvyk zvoniť počas sv. omše v momente 
premenenia. Zvony týmto oznamujú veriacemu ľudu (nielen tým, ktorí sú 
zúčastnení na sv. omši) moment, kedy Boh prichádza na oltár v našom kostole; 
moment, kedy sa nebo spája zo zemou. Preto je vhodné kdekoľvek sme, či 
doma alebo na poli... tento moment prežiť a si ho patrične aj uctiť, či už na pár 
minút zanechaním akejkoľvek činnosti a pokľaknutím alebo iným vhodným 
spôsobom. (zdroj: internet) 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december 

 1.12.  -  prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Hrabovci n./L. budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

 2.12.  - prvý piatok - prvopiatkova sv. spoveď vypadá, nahrádza ju vianočná              
sv. zmierenia. Kto bude potrebovať sv. zmierenia pred prvým piatkom, 
budem k dispozícii pol hodiny pred sv. omšou.  

 3.12. - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:15 hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod.  

 4.12.  -   prvá nedeľa v mesiaci - ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
    Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto:  



Zbudské Dlhé          13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  

Hrabovec n./L.          14:00 – 14:20       (so sviatostným požehnaním) 

  8.12. -  Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
 24.12. - Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich 

blízkych okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou. 
 31.12. -  Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu „Teba Bože 

chválime“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. 
––––––––––––––––––––– 
 Návšteva biskupa, sv. Mikuláša: V dňoch 5. a 6. 12. (5.12. – Zbudské Dlhé a Hrabovec 

n./L.; 6.12. – Slovenské Krivé a Jabloň) zavíta do našej farnosti sv. Mikuláš. 
Pri sv. omšiach rozdá deťom darčeky. (sponzormi sú obecné úrady) 

 Zimné kántrové dni: V dňoch 7.12.; 9.12. a 10.12.2016 sú zimné kántrové dni. 
Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva 
do rodín, duchovná obnova rodín a modlitba o pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Spoveď chorých: Spoveď chorých pred vianočnými sviatkami bude 19.12.2016 t.j. 
pondelok od 9:00 hod. Prosím, aby ste ich nahlásili v sakristii do 18.12.2016. 

 „Hľadáme prístrešie...“ od 15.12. do 23.12.2016 sa budeme modliť deviatnik vždy       
o 18:00 hod., ak je večer sv. omša, deviatnik sa pomodlíme pred sv. omšou.        
Na 4. adventnú nedeľu bude deviatnik v rámci popoludňajšej pobožnosti. 

 Betlehemské svetlo: aj tohto roku prinesú skauti na Slovensko Betlehemské svetlo, 
ktoré si budete môcť prevziať aj do svojich domovov. 

 Spomienka na 1. slovanského pápeža: Multimediálny koncert JÁN PAVOL II. je 
spomienkou na 1.slovanského pápeža. Dielo mapuje dôležite etapy života 
Svätého otca. Koncert sa uskutoční 19. 12. 2016 o 18:00 hod. v Steel Arene v 
Košiciach. Kto má záujem, môže si lístky zakúpiť v sieti ticketportal.sk. 

 Vianočná sviatosť zmierenia:  

Utorok 20. 12. 2016 

Slov. Krivé            (2 kňazi) 
Jabloň                   (4 kňazi) 
Zbudské Dlhé       (2 kňazi) 
Hrabovec n./L.    (4 kňazi) 

16:00 – 17:00 
16:00 – 17:30 
17:30 – 18:30 
17:30 – 19:00 

 

Vysluhovanie sv. zmierenia v Humennom: 

Sobota 17. 12. 2016 
Vo všetkých troch 
kostoloch 

9:00 – 12:00 

Nedeľa 18. 12. 2016 HE – mesto a sídl.III 14:00 – 17:30 
 

 

Milostiplný a požehnaný  
čas Adventu a Vianoc,  

radosť a pokoj v kruhu najbližších  
Vám všetkým z úprimného srdca želá  

duchovný otec Peter    



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Štvrtok 1.12.2016 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Stanislav s rodinou 

Piatok 2.12.2016 

 
Prvý piatok  

 
 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov BBSJ 
Bohosl. slova  
 Jozef Slivka 

Sobota 3.12.2016 Vigília 2. adventnej  nedele 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 4.12.2016 
2. adventná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP vnúčat a ich rodičov 
 Marián a Blažej Gajdoš 
ZBP bohuznámej rodiny 

Pondelok 5.12.2016 Féria 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 František a Vlastimil Kopej 
 Anna, Verona a Michal 

Utorok 6.12.2016 Sv. Mikuláš, biskup   (ľs.) 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Juraj, Margita a Jozef 
 Alžbeta, Helena a Zuzana Dutko 

Streda 7.12.2016 Vigília z nasledujúcej slávnosti 18:00 Slov. Krivé  Ján, Gregor a Terézia Balica  

Štvrtok 8.12.2016 
Nepoškvrnené Počatie  

Panny Márie  
 (prikázaný sviatok) 

16:00 
17:00 
18:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP rod. Sklenčárová a Hodorová 
 Štefan a Helena Slivka 
Za  Jozefov 

Piatok 9.12.2016 Féria 6:00 Hrabovec n./L.  Vincent a Ján Gamrát 
Sobota 10.12.2016 Vigília 3. adventnej  nedele 18:00 Jabloň  Michal st., Michal ml. Hodor;  Mária a Ján Hodor 

Nedeľa 11.12.2016 3. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Jozef, Mária, Margita a Lukáš 
 Helena Timuľaková 
ZBP rod. Hrebeňáková a Dudová 

Utorok 13.12.2016 Sv. Lucia, panna a muč. (sp.) 6:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 14.12.2016 Sv. Ján z Kríža, kňaz a uč. Cirkvi 6:00 Zbudské Dlhé  Helena Lukáčová 
Štvrtok 15.12.2016 Féria 6:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 16.12.2016 Féria 6:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Sobota 17.12.2016 Vigília 4. adventnej  nedele 6:00 Zbudské Dlhé  Jozef Džugan 

Nedeľa 18.12.2016 4. adventná nedeľa 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

 Emília, Fedor, Anna a Ján Čabala 
 Irena 
ZBP a poďakovanie za 80.r. – Pavlína a Agnesa 
 Anna a Michal Čopan; Bernardína Katanová 

Pondelok 19.12.2016 Féria 6:00 Jabloň  Pavlína a Ján Lukáč 
Utorok 20.12.2016 Féria 19:00 Hrabovec n./L.  Štefan Hudák                                        /spoveď/ 
Streda 21.12.2016 Féria 6:00 Zbudské Dlhé  Anna, Ondrej a Andrej Rosoľanka 
Štvrtok 22.12.2016 Féria 6:00 Jabloň  Helena Danková 
Piatok 23.12.2016 Féria 6:00 Slov. Krivé  Ján a Regina Meždej 

Sobota 24.12.2016 Štedrý deň 
22:00 
24:00 
24:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP rod. Karoľová, Myšľanová a Vajdová  
ZBP pre matku 
ZBP detí a ich rodín 

Nedeľa 25.12.2016 
Narodenie Pána 

(slávnosť) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

ZBP vnučky a ich rodičov 
ZBP a poďakovanie za 50.r. 
ZBP Eva Zaťková (55.r.) 
ZBP, poďakov. za prežité roky a za spásu duší 

Pondelok 26.12.2016 Sv. Štefan, mučeník  (sv.) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

ZBP Erik a Mário 
 Anna a Jozef Karoľ, č. 120 
 Anna a Ján Kocaj 
 Ján Stravka 

Utorok 27.12.2016 Sv. Ján, apoštol a evanjelista 18:00 Jabloň  Michal, Anna a Štefan Mato-Lukáč 
Streda 28.12.2016 Sv. neviniatka, (sv.) 18:00 Slov. Krivé  Michal a Helena Čopan 
Štvrtok 29.12.2016 5-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Zbudské Dlhé  Ján Tkáčik, kňaz;  Ján a Anna Kocaj 
Piatok 30.12.2016 Svätej Rodiny (sv.) 18:00 Hrabovec n./L.  Michal Židzik (Petrovce) 
Sobota 31.12.2016 Vigília z nasledujúcej slávnosti 17:00 Zbudské Dlhé Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2016 

Nedeľa 1.1.2017 
Panny Márie Bohorodičky 

(slávnosť) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

Za farnosť 
 Štefan a Mária Balica 
ZBP sestry 
 Ján, 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 12/2016; 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  



 


