
 
 

 
 

100 rokov od fatimských zjavení 

(zjavenie 13. júla 1917) 

Lucia začína prežívať zápas a útoky zo strany verejnosti a príbuzných; 
zároveň ju prepadnú pochybnosti, či tieto zjavenia nemôžu byť dielom satana. Lucia 
sa preto rozhodla 13. júla do Cova da Iria neisť. František a Hyacintka jej 
dohovárajú, že to Panne Márii sľúbili. Napokon Lucia sama hovorí: „Bola to zvláštna 
sila, milosť, v jednom okamihu akoby ma pobadala neznáma sila, utekala som pre 
Hyacintku a Františka a vravela, že musíme ísť do Cova da Iria.“  
Tento deň (13. júl) bol v týchto zjaveniach veľmi dôležitý. Panna Mária dáva 
tajomstvo o udalostiach, ktoré čakajú svet. Toto je rozdelené do troch častí: prvá a 
druhá časť boli zverejnené krátko po zjaveniach, tretia časť bola zverejnená až          
v roku 2000. Čo vlastne Panna Mária deťom povedala? 
V prvej časti tajomstva ukazuje deťom peklo. 
Lucia to popisuje takto: „Panna Mária roztiahla ruky a z jej prstov vytryskla žiara, 
ktorá akoby prerazila hlbiny zeme. Zdalo sa, že odraz žiary prenikol do zeme a videli 

sme sťa more ohňa, diablov a duše, akoby boli priesvitným 
uhlím čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským výzorom. 
Duše sa v tomto požiari vznášali, dvíhané do výšky                      
s plameňmi, ktoré ale potom znovu padali na všetky strany, 
podobné iskrám vo veľkých požiaroch. Boli bez váhy              
a rovnováhy. Krik, stonanie od bolesti, zúfalstvo spôsobovali 
hrôzu a trasenie. Pod vplyvom tohto videnia som zúfalo 
vykríkla. Počuli to všetci okolostojaci. Diabli sa rozlišovali 
tým, že mali hrozné a škaredé črty strašných a neznámych 
zvierat. Ale boli priesvitní, ako to rozžeravené uhlie. Boli 
sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k Panne Márii              
a prosili o pomoc.“ 

Druhá časť tajomstva hovorí o budúcnosti. 
Vtedy im Panna Mária povedala: „Videli ste peklo, kam idú duše úbohých hriešnikov. 
Na ich záchranu chce Boh ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, mnohé duše sa zachránia a nastane pokoj. 
Ale ak ľudia neprestanú Boha urážať, ešte za pontifikátu pápeža Pia XI. príde hrozná 
vojna, bude prenasledovanie cirkvi, svätého Otca, mnohí spravodliví budú trpieť. 
Potom prídem a požiadam o zasvätenie Ruska a o zadosťučinenie a zmierne 
pobožnosti v prvé soboty v mesiaci.“ 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Ďalej hovorí o Rusku: „Rusko rozšíri strašné bludy do celého sveta, mnohí 
spravodliví budú prenasledovaní. Mnohí dobrí ľudia budú mučení, mnohí kňazi        
a biskupi budú väznení. Budú to veľmi ťažké časy.“ No zároveň dala Panna Mária  
13. júla 1917 aj prísľub: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi 
zasvätí Rusko, ono sa obráti a vo svete nastanú dni pokoja. V Portugalsku sa zachová 
čistá viera.“ 
Tretia časť tajomstva bola na žiadosť Panny Márie zachovaná v tajnosti. 
Bola zverejnená až 13. mája 2000. Sestra Lucia píše: „Po dvoch častiach, ktoré som 
už vyložila, videli sme po ľavej strane našej Panej trochu vyššie anjela s ohnivým 
mečom v ľavej ruke. Šľahal z neho iskriaci plameň, ktorý ako sa zdá mal zapáliť celý 
svet. Iskry však zhasínali pri dotyku s jasom našej Panej, ktorý vychádzal z jej pravej 
ruky smerom k nemu. Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: 
„Pokánie, pokánie, pokánie!“ A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh, sme videli 
biskupa oblečeného do bieleho, mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec. Iní rôzni 
biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého 
bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, akoby boli z kôry korkového stromu. 
Svätý Otec, skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto spolovice zrúcané                  
a neistým krokom, strápený bolesťou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych,              
s ktorými sa stretal na svojej ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým 
krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí naňho strieľali z rôznych zbraní a šípmi    
a takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupi, kňazi, rehoľníci            
a rehoľníčky a rôzne svetské osoby, muži a ženy z rôznych tried a postavenia. Pod 
ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej 
zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu.“ 
Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí 
po každom desiatku sv. ruženca: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od 
pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú 
tvoje milosrdenstvo.“ Je to fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca 
modlitba za hriešnikov. Panna Mária vo Fatime si želá modliť sa svätý ruženec, veď 
sa predstavila ako Kráľovná Posvätného ruženca. (zdroj: internet) 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   1.7.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 7:00 
hod. a slávením sv. omše o 7:45 hod.  

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

   5.7.  –  Slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.  

   7.7.  - Prvý piatok - Sviatosť zmierenia pre chorých od 9:00 hod. Ako zvyčajne 
začnem od Hrabovca n./L. až po Slovenské Krivé. Chorých nahláste v sakristii.  

 21.7.  - V tento deň bude od 16:45 hod. v Slovenskom Krivom sv. zmierenia pred 
odpustovou slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00. 

 23.7.  –  Odpustová slávnosť k úcte sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom bude 
o 10:30. Slávnostným celebrantom bude dp. Marián Halas, farár 



v Medzilaborciach. Veriaci z tejto filiálnej obce pozývajú celú farnosť putovať 
k sv. Joachimovi a Anne. 

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

Mesiac júl je bohatý na mnohé púte k úcte našej nebeskej Matky Panny Márie. 
V Roku Fatimskej Panny Márie odporúčame vykonať si čo len jednu z mnohých púti: 

 Levočská púť 2017 vyvrcholí 2. júla slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. Hlavným 
celebrantom bude J. Em. kardinál Mauro Paicenza, hlavný pápežský penitenciár. 
Program púte si môžete pozrieť na: ik.levoca.eu/levocska-put-2017/ 

 Stropkovský odpust k úcte Škapuliarskej Panny Márie bude v dňoch 8.7. – 9.7. 
Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 bude celebrovať Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup - metropolita. Program stropkovského odpustu si môžete pozrieť na: 
www.rkfustropkov.sk      

 Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude tohto roku 
od 15. 7. do 16. 7. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, 
pomocný košický biskup. Program odpustovej slávnosti si môžete pozrieť na: 
www.gaboltov.rimkat.sk 

 V mesiaci júl bude v našom humenskom dekanáte putovať socha Panny Márie. 
V našej farnosti bude 3.7. v Zbudskom Dlhom a 4.7. v Jabloni. Pred sv. omšou sa 
pomodlíme večeradlo. Pre náš dekanát púť sochy Panny Márie vrcholí Fatimskou 
sobotu v Obišovciach a to 5. 8. 2017 večeradlom a následne slávnostnou             
sv. omšou, ktorú bude celebrovať o. arcibiskup Bernard Bober. Z našej farnosti 
pôjde autobus o 7:00 ráno (presnejší čas odchodu ešte oznámim). Autobus hradí 
farský úrad. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola. K účasti povzbudzujem najmä 
(ale nielen) členov ružencového bratstva. 

 Národná cyrilometodská púť v Nitre vrcholí 5. júla 2017 na Svätoplukovom 
námestí o 10:00 hod. za účasti slovenských biskupov. Svätej omši bude predsedať 
rožňavský biskup, Mons. Stanislav Stolárik. Biskupi nás prostredníctvom 
pastierskeho listu pozývajú na túto púť, kde zaznie naše zasvätenie sa 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

 Projekt 9 mesiacov za život. Organizátori tohto projektu nás pozývajú na modlitby 
za nenarodené deti pred bránu nemocnice v Humennom. Pre našu farnosť 
pripadajú tieto dni: 26.7., 30.8., 4.10., 8.11. a 13.12.2017 vždy o 10:00 hod. 
Podporme tento projekt aj svojou účasťou. 

 6.7. pripravujeme pre deti našej farnosti na farskom dvore v Zbudskom Dlhom 
športovo - zábavné popoludnie (od 14:00 do cca 18:00). Deti sú srdečne pozvané. 

 Farský koordinátor Pápežských misijných diel – kto má misijné cítenie a chce sa 
stať koordinátorom PMD pre našu farnosť, nech sa mi prihlási. Koordinátor(-ka) 
musí mať viac ako 18 rokov a z farnosti môžu byť maximálne dvaja. Činnosť 
koordinátora bude zverejnená na našej farskej web stránke: zbudskedlhe.fara.sk   

 V dňoch od 17. 7. do 21. 7. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude p. farár 
z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade pohrebu alebo súrnej potreby ho 
môžete kontaktovať na tel. č. 0908568954. 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Júl 2017 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Sobota 1.7.2017 
Panny Márie v sobotu 

 
Vigília 13. nedele cez rok 

7:00 
7:45 

18:30 

Hrabovec n./L. 
 
Slov. Krivé 

Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 
ZBP Milan (70.r.) 

Nedeľa 2.7.2017 
13. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

7:00 
8:00 

10:30 
 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 
 

 Michal Pekala (1.výr.) 
Poďakovanie za 35.r.manž. - Michal a Mária 
ZBP Veronika Motyková (70.r.) 
                    /15. výročie konsekrácie kostola/ 

Pondelok 3.7.2017 Sv. Tomáš, apoštol (sv.) 
17:45 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Večeradlo        /putovná socha Panny Márie/ 
 Andrej Kulan, č. 29         

Utorok 4.7.2017 Vigília sv. Cyrila a Metoda 
17:45 
18:30 

Jabloň 
Večeradlo        /putovná socha Panny Márie/ 
 Agnesa, Helena a Juraj Dzurov 

Streda 5.7.2017 
Sv. Cyrila a Metoda,  

slovanských vierozvestov (sl.) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP rod. Demčáková, Dudová a Modráková 
ZBP Juraj Kulan, č. 72 (90.r.) 
 Peter 

Štvrtok 6.7.2017 Za povolania na kňazský stav 7:00 Zbudské Dlhé  Andrej Kulan st.        /popoludnie pre deti/ 

Piatok 7.7.2017 Prvý piatok 

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

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

Bohoslužba slova 
Za členov SNSJ 
Bohoslužba slova 
 Margita Kolesárová 

Sobota 8.7.2017 Vigília 14. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Mária a Štefan 

Nedeľa 9.7.2017 14. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

ZBP a poďakovanie bohuznámej (70.r.) 
ZBP rodina Vajdová 
ZBP Mária s rodinou 

Pondelok 10.7.2017 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Utorok 11.7.2017 Sv. Benedikt, opát (sv.) 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Streda 12.7.2017 Féria 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
Štvrtok 13.7.2017 Féria 18:30 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 

Piatok 14.7.2017 Féria 
7:00 
7:45 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Anna a Tomáš 
 Juraj a Monika Bachura 

Sobota 15.7.2017 Vigília 15. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP rodina Gazdíková, Lukáčová a Polačková 

Nedeľa 16.7.2017 15. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP bohuznámi manželia (50.r.manž.) 
ZBP a poďakovanie bohuznámej 
ZBP Ondrej s rodinou 

Piatok 21.7.2017 Féria 18:30 Slov. Krivé ZBP Daniel                   /spoveď+adorácia/ 
Sobota 22.7.2017 Vigília 16. nedele cez rok 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Martin 

Nedeľa 23.7.2017 16. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP Kristína (25.r.) 
 Michal a Ema Kopej 
Za farnosť                /odpustová slávnosť/ 

Pondelok 24.7.2017 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Anna a Ján Džugan 
Utorok 25.7.2017 Sv. Jakub, apoštol (sv.) 7:00 Zbudské Dlhé  Jozef Džugan, Michal a Helena Timuľak 

Streda 26.7.2017 Sv. Joachim a Anna  (sp.) 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

ZBP Mária Janošová (85.r.) 
 Miroslav Meždej                     /ipsa die/ 

Štvrtok 27.7.2017 Sv. Gorazd a spol. (sp.) 7:00 Hrabovec n./L.  Peter a Bernardína 
Piatok 28.7.2017 Féria 18:30 Zbudské Dlhé   Štefan a Mária Kulan 

Sobota 29.7.2017 Vigília 17. nedele cez rok 
15:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
ZBP Veronika Meždejová 

Nedeľa 30.7.2017 
 

17. nedeľa cez rok 
 

7:00 
8:00 
9:00 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

Na úmysel rodiny 
ZBP rodina Belicová 
ZBP Ján (70.r.) 

Pondelok 31.7.2017 Sv. Ignác z Loyoly, kňaz (sp.) 7:00 Slov. Krivé Za duše v očistci 
 

* HR   Anna Pekalová, Michal Ufnár, Milan Špak, Mária Katanová, Mária Kababiková, Pavlína Albičuková,                
Vincent Kataník, Ján Rusinko 

* ZD   Helena Lukáčová, Jozef Kocaj, Ivan Mjachký 
* JA    Ján, Juraj Gazdík, Anna Lukáčová, Bernardína, Štefan Gergeľ 
* SK   Veronika Meždejová, Ján Šuľo, Juraj Balica 

INFORMAČNÝ BULLETIN 7/2017; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 946 715  

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudskedlhe.fara@gmail.com  



 


