
 
 

 
 

Základné rozhodnutie 

Letuška príde k cestujúcemu a pýta sa ho: „Dáte 
si obed?“ „A aké sú možnosti?“ pýta sa cestujúci? „Áno, alebo nie!“ odpovedá 
letuška.  

Aj keď život je ďaleko pestrejší, predsa v jadre je to vždy rozhodnutie len pre dve 
možnosti: dobro alebo zlo, život alebo smrť. Aj keď je jedálny lístok nielen v lietadle 
bohatý, predsa, ak som chorý na pankreas, nevyberiem si slaninu. Alebo ak 
šoférujem, nedám si pol deci tvrdého alkoholu. Aj rôznosť voľby v konečnom 
dôsledku slúži iba tomu, čo mi prospieva, alebo tomu, čo mi škodí, čiže dobru alebo 
zlu, životu alebo smrti.  

Pre nás veriacich zo židovsko-kresťanskej tradície je snáď najznámejším v tomto 
zmysle úryvok z knihy Deuteronómium. Keď Židia putovali po púšti z Egypta do 
zasľúbenej zeme a blížili sa k jej hraniciam, Mojžiš ich postavil pre túto voľbu: 

  „Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, 
aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, 
ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa – a Pán, tvoj Boh, ťa bude 
žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Ale ak sa tvoje 

srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť 
a budeš sa klaňať iným bohom a uctievať ich, tak ti 
dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš 
dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán 
vojdeš, aby si ju zaujal. 

Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil 
som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si 
život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď 

budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to 
znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, 
Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.“ (Dt 30, 15-20) 

Mojžiš upozorňuje Židov na závažnú skutočnosť, že vo svete jestvuje boj medzi 
dobrom a zlom. A je teda dôležité rozhodnúť sa, na ktorej strane chcem ja osobne 
stáť: či na strane dobra, alebo na strane zla, na strane života alebo smrti. 

Prichádza nám dušičkové obdobie, obdobie, kedy budeme spomínať, uvažovať 
o živote a smrti. Priznám sa, že nerád uvažujem o smrti, hoc niekedy aj to je 
potrebné. Radšej uvažujem o živote – o tom pred smrťou, ale aj o tom po smrti. 
O tom, čo už bolo prežité a ako to bolo prežité, ale aj o tej nádejí v budúcnosti, o tej 
kráse, dobrote a nádhere v spoločenstve s Nebeským Otcom. Bránou k tej kráse je 
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smrť, ktorou musí prejsť každý, či je starý alebo ešte mladý. Smrť je nutná, keďže 
máme hmotné telo, ktoré musí ostať tuna v hmotnom svete, kdežto nehmotná duša 
odchádza. Smrť vieme, že neprichádza na naše zavolanie. Mnohokrát prichádza 
nečakane – či už uprostred dňa alebo v noci zaklope na dvere študujúceho chlapca 
alebo pracujúceho otca. Mnohokrát sa pohádame s našimi najbližšími, potom nás to 
síce mrzí, ale ťažko to chceme napraviť. Ak by sme tesne potom niekde cestovali 
autom a mali nedajbože haváriu, boli by to naše posledné slová. Zraňujúce, plné 
zlosti. Prečo slová hnevu nám letia z úst ako strely a nad tými láskyplnými 
zvykneme dlho premýšľať? Prečo to robíme presne naopak? Takéto slová, či postoje 
môžu byť tie posledné.  Potom si to vyčítame a tie výčitky azda najviac bolia po 
smrti blízkej osoby. Tie výčitky budú aj v našej osobnej hodine smrti veľmi 
bolestivé, ak nestihneme povedať slová odpustenia či ospravedlnenia.  

V tomto živote vždy sa rozhodujeme, nielen o tom, či si v lietadle dať obed alebo 
nie, ale aj o tom, čo nám prospieva a čo nám škodí. Každý človek má rozum a 
slobodnú vôľu, má slobodné rozhodnutia pre seba samého – ten druhý ho môže iba 
motivovať, inšpirovať, argumentovať...  

Aj Boh vie, že máme rozum a slobodnú vôľu, to nám ponechal a preto sa 
rozhodujeme pre dobro, či zlo, pre život, či smrť. Sám nás svojim Slovom motivuje a 
navrhuje, aby sme si vybrali dobro a život. Ak si vyberieme dobro a život, s tým 
zákonite prichádza šťastie a požehnanie; ale ak si v tomto živote vyberiem zlo 
a smrť, s tým prichádza nešťastie a kliatba. Tieto naše rozhodnutia nie sú 
o náboženstve, nie sú ani až tak o Bohu, sú len a len o nás. Nielen počas dušičkových 
dňoch o tom uvažujme. (Peter Juhás) 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac november 

 1. 11. -  Dušičkové pobožnosti na cintorínoch budú takto: 

Slov. Krivé           – 12:45               Hrabovec n./L.    -  13:45 

Jabloň                   – 13:15                Zbudské Dlhé      – 14:30 (o. arcibiskup) 

Pol hodiny pred pobožnosťou sa pomodlime sv. ruženec pri kríži na cintoríne. 

 3.11. - prvý piatok v mesiaci 

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

 5.11. - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
Celodenná farská poklona; časový harmonogram: 

 Hrabovec n./L.  13:15 – 17:00 Jabloň 13:45 –  18:00 
 Zbudské Dlhé 13:30 – 17:30 Sl. Krivé 14:00 –  18:30    

Prosím, zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.  

 10.-12.11. – bude prebiehať obnova ľudových misií, ktoré sme mali v našej farnosti 
pred rokom. Našu farnosť v týchto dňoch navštívi p. Piotr Lasota, SAC. 
Všetkých srdečne pozývam na túto obnovu. 

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



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

 26.11. - nedeľou „Krista Kráľa“ sa končí 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. 

----------------------------------- 
 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 67. rok života náš rodák, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pamätajme 
na o. arcibiskupa v našich modlitbách. 

 Sv. omše za účasti birmovancov budú:  17. 11. – v Jabloni (pre JA a SK);   
  24. 11. – v Hrabovci n./L. (pre HR a ZD) 

************ 
 Náuka pre birmovancov v mesiaci NOVEMBER 

 
Jabloň a 

Slov. Krivé  

sobota 4. 11. 2017 9:00 – 10:00  
piatok 17.11.2017 18:30 – 19:30 
piatok 24.11.2017 16:30 – 17:30 

    

 
Hrabovec n./L. a 

Zbudské Dlhé 

sobota 4. 11. 2017 10:00 – 11:00 
piatok 17.11.2017 16:30 – 17:30  
piatok 24.11.2017 18:30 – 19:30  

    

************ 
Rozpis podávania Eucharistie počas dušičkovej oktávy – 2017 

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

1.11.2017 pri omši pri omši pri omši 11:30 

2.11.2017 pri omši pri omši pri omši 16:00 

3.11.2017 pri omši 17:30 pri omši 16:30 
4.11.2017 pri omši 17:00 16:30 16:00 

5.11.2017 13:00 pri omši pri omši pri omši 

6.11.2017 18:00 17:00 17:30 pri omši 

7.11.2017 18:00 pri omši 17:30 17:00 
8.11.2017 18:00 17:00 pri omši 17:30 

Eucharistiu môže prijať iba ten, kto v daný deň nebol na sv. omši 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Streda 1.11.2017 
Všetkých svätých (sl.) 

Prikázaný sviatok 
/dušičkové pobožnosti/ 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
 
Jabloň 

ZBP Lucia s rodinou (40.r.) 
 manželia Kulanoví, Bodnaroví, Kocajoví 
a Cuzberoví 
Za farnosť                    

Štvrtok 2.11.2017 
Spomienka na všetkých verných 

zosnulých 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň  
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Štefan a Anna Dzurov;  Ján Folenta 
Za všetkých zosnulých 
Na úmysel Svätého Otca 

Piatok 3.11.2017 Prvý piatok 

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

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

Bohoslužba slova 
Za členov SNSJ 
Bohoslužba slova 
 Margita Kolesárová 

Sobota 4.11.2017 Vigília 31. nedele cez rok 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 5.11.2017 
31. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

/celodenná poklona/ 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť                                           
ZBP Mária a Dušan Horňák                 
 Margita Rusnáková a Ján Bodnár  

Pondelok 6.11.2017 Féria 18:00 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz 
Utorok 7.11.2017 Féria 7:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Streda 8.11.2017 Féria 18:00 Jabloň  Dušan Horňák 

Štvrtok 9.11.2017 Výr. posv. Lateránskej baziliky 7:00 Hrabovec n./L. 
 Mária a Jozef Demčák;  Alžbeta a Július 
Šuhajda 

Piatok 10.11.2017 
Sv. Lev Veľký, pápež   (sp.) 

/obnova misií/ 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Mária a Jozef Gužik;  Jozef Pastirik 
 Ján Tkáčik, kňaz 

Sobota 11.11.2017 
Vigília 32. nedele cez rok 

/obnova misií/ 

9:00 
15:00 
17:00 
18:30 

Jabloň 
Jabloň 
Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

 Ján 
Za novomanželov                                   /sobáš/ 
 Michal a Anna 
 Peter Dubovský 

Nedeľa 12.11.2017 
32. nedeľa cez rok 

/obnova misií/ 

7:00 
8:30 

10:00 
11:30 

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

ZBP Irena 
ZBP Martin (25.r.) 
Za farnosť 
ZBP Jozef Cichý (30.r.) 

Pondelok 13.11.2017 Féria 7:00 Slov. Krivé  Gregor a Miroslav Meždej 
Utorok 14.11.2017 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Mária, Anna, Jozef a Martin 
Streda 15.11.2017 Féria 18:00 Slov. Krivé  Michal, Štefan a Milan 
Štvrtok 16.11.2017 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef Kocaj 
Piatok 17.11.2017 Sv. Alžbeta Uhorská, reh. (sp.) 18:00 Jabloň ZBP rodina Dušáková 
Sobota 18.11.2017 Vigília 33. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé  Ján, Terézia, Ondrej a Mária 

Nedeľa 19.11.2017 
33. nedeľa cez rok 

(Dobročinná zbierka sv. Alžbety) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP manželov Karoľových (75. a 85.r.) 
 Štefan a Anna Pipák;  Mária a Ján Juhás 
ZBP Matúš (30.r.) 

Pondelok 20.11.2017 Féria 7:00 Jabloň  Michal a Bernardína 
Utorok 21.11.2017 Obetovanie Panny Márie (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé  Helena Lukáčová (1.výr.) 
Streda 22.11.2017 Sv. Cecília, panna a muč. (sp.) 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Štvrtok 23.11.2017 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 24.11.2017 Sv. Ondrej Dunc-Laka a spoloč. 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 25.11.2017 Vigília Krista Kráľa 18:00 Jabloň ZBP Katarína (40.r.) 

Nedeľa 26.11.2017 Krista Kráľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP Jozef a Patrik 
ZBP Dana 
 Helena a Pavol Danko 

Pondelok 27.11.2017 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Michal Ufnár 
Utorok 28.11.2017 Féria 18:00 Zbudské Dlhé Na úmysel rodiny 
Streda 29.11.2017 Féria 18:00 Slov. Krivé Za počaté deti 
Štvrtok 30.11.2017 Sv. Ondrej, apoštol (sv.) 18:00 Jabloň  Anna Lukáčová (1.výr.) 
 

* HR   Mária Katanová, Mária Kababiková, Pavlína Albičuková, Vincent Kataník, Ján Rusinko 
* ZD   Jozef Kocaj, Hilar Smetanka 
* JA   Bernardína, Štefan Gergeľ, Margita Dudová, Marek Paško, Irena Gazdíková, Milan Matuška, Mária Matová 
* SK   Juraj Balica, Michal Džugan 

INFORMAČNÝ BULLETIN 11/2017; 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  

 


