
 
 

 
 

Úcta k Srdcu Ježišovmu 

V mesiaci jún sa nám do centra pozornosti 
kladie Srdce Ježišovo a Ježišovo posolstvo, odovzdané ľuďom skrze pokornú 
rehoľníčku Margitu Máriu Alacoque. Bolo to v rokoch 1673-1675 v mestečku 
Paray-le-Monial v Burgundsku (Francúzsko). Ježiš sa jej zjavuje ako živé Srdce          
v Ježišovom tele a symbolizuje Ježišovu lásku k ľuďom. 

Náš slovenský ľud, prehlbujúc dedičstvo otcov, prehlbujúc vieru, ktorú 
zaštepili sv. Cyril a Metod, zo dňa na deň, z roka na rok, z generácie na generáciu 
poznával veľkosť Božej lásky. Nenájdeme kostol, kde by nebola socha Božského 
Srdca. Nenájdeme v žiadnej farnosti Prvý piatok, kde by veriaci nepristupovali k sv. 
spovedi a k sv. prijímaniu. Je však stále potrebné uvažovať, v čom je podstata a 
zmysel úcty k Božskému Srdcu. Je to na prvom mieste osobný vzťah ku Kristovi ako 
k osobe. Tento osobný vzťah nám ukazuje množstvo vynikajúcich mužov a žien, 
ktorí boli horlivými ctiteľmi Božského srdca, ako sv. Anzelm, Bernard, Alojz, 

Gertrúda. Pápež Pius IX. v roku 1875 zasvätil 
Božskému srdcu celú Cirkev. Ekvádorský prezident 
Gracia Moreno 25. marca 1874 zasvätil celú svoju 
republiku Božskému srdcu. Pápež Lev XIII. v roku 
1899 schválil Litánie o Božskom srdci. Pius X. 
nariadil, aby na sviatok Božského srdca bola 
vystavená Sviatosť oltárna a vykonalo sa zasvätenie 
Božskému srdcu. 

Úcta k Srdcu Ježišovmu nám naznačuje, že nestačia len samotné skutky, i keby 
boli čo najlepšie. Oni musia vychádzať z lásky. Láska je koreňom a prameňom 
duchovného života. Keď v roku 1674 Margita Mária kľačala pred Sviatosťou 
oltárnou, zjavil sa jej božský Majster a povedal jej tieto slová: „Keby mi ľudia aspoň 
trochu splácali lásku láskou, zdalo by sa mi všetko, čo som pre nich urobil, len 
nepatrným... Avšak len chladnosťou a pohŕdaním splácajú moju snahu.“ 

Ako doba Margity Márie, i dnešná doba potrebuje, aby naša odpoveď na 
Ježišovu lásku bola zreteľnejšia, úprimnejšia a opravdivejšia. A čo z toho? Čím viacej 
by bolo lásky, tým menej rozvodov by museli prekonávať súdy, lebo manželia by sa 
držali tých spoločných myšlienok, ktoré ich spájali v prvých dňoch a mesiacoch ich 
spoločného života. Viacej lásky by znamenalo menej hádok medzi susedmi a medzi 
príbuznými. Viacej lásky by znamenalo menej hladujúcich vo svete, menej treníc      
v medzinárodných vzťahoch, menej závisti, menej pomsty, menej alkoholizmu           
a drog, viacej lásky by znamenalo väčšiu úctu k životu človeka a k jeho dôstojnosti. 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Výzva 9 prvých piatkov 
Podmienky:  

 Ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré 
zraňujú Božské srdce Ježišovo. 

 Ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom (alebo na prvý piatok)    
a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo. 

 Pomodliť sa na prvý piatok na úmysel Svätého Otca. 
 Celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj všednému (ľahkému). 
 Vo všetkom mať úmysel obetovať celý svoj deň na odčinenie hriechov, ktoré 

zraňujú Božské srdce Ježišovo. 
Ak sa preruší deväťmesačná pobožnosť, je lepšie začať ju odznova. Nakoľko sme 
slabí ľudia a nemáme istotu, či sme podmienky naozaj verne zachovali, možno si 
túto pobožnosť vykonať v živote aj viackrát. 

Dvanásť prisľúbení pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce: 
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 
2. Vnesiem pokoj do ich rodín. 
3. Poteším ich v trápeniach. 
4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti. 
5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia. 
6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva. 
7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými. 
8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť. 
9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho 
Srdca. 
10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia. 
11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z 
neho nikdy vytreté. 
12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich 
mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v 
nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných 
chvíľach života. 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac jún 

   

 1.6. –   prvý piatok v mesiaci. Chorých budem spovedať ako zvyčajne od 9.00 hod. Nahláste 
ich v sakristii kostola. 

 2.6. – fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 7:15 hod. 
a slávením sv. omše o 8:00 hod.  

 3.6. – prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.  
Prvonedeľná pobožnosť:  
Hrabovec n./L. 14:00 – pobožnosť; cca 14:15 – ruženec + Litánie k Srdcu Ježišovmu;  
Zbudské Dlhé 14:00 – ruženec + Litánie k Srdcu Ježišovmu; cca 14:30 - pobožnosť 

 8.6.   -  slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) 
bude odprosujúca pobožnosť.  



V Jabloni bude sv. zmierenia od 17:00 do 18:30; po sv. omši (pri dobrom počasí) budú 
oltáriky po dedine a napokon adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:30 hod. 

 10.6. - odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni o 10:30 hod. Hlavným 
celebrantom bude dp. Štefan Kačmár, kaplán v Humennom. Veriaci z tejto filiálnej 
obce srdečne pozývajú celú farnosť uctiť si Božské Srdce.  

 11.6. -  pripomíname si 23. výročie konsekrácie kostola v Hrabovci n./L. 

 24.6. - Po sv. omši bude zbierka na „Dobročinné diela sv. Otca“. Za Vaše milodary úprimné 
Pán Boh zaplať. 

 29.6. - v tento deň je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. 
 29.6. - Te Deum – ukončenie školského roka v kostole v Hrabovci n./L. o 9:30 hod. 
 30.6. - pripomíname si 16. výročie konsekrácie kostola v Zbudskom Dlhom.  
 1.7.    - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.            

  Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto: 

  Jabloň                       13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  

              Slov. Krivé                14:00 – 14:20        (so sviatostným požehnaním) 
––––––––––––––––––––– 

 Litánie k Božskému Srdcu: v mesiaci jún, sa budeme modliť litánie k Srdcu Ježišovmu vždy 
15 min. pred svätou omšou.   

 Deň otcov: tretia júnová nedeľa je venovaná hrdinstve našich otcov a osláv otcovstva 
všeobecne. 

 Diakonská a kňazská vysviacka: v dňoch 15.6. a 16.6. v košickej katedrále sv. Alžbety 
kandidáti príjmu z rúk o. arcibiskupa svätenia diakonát a kňazstvo. V týchto dňoch 
zahŕňajme diakonov a novokňazov aj do svojich modlitieb. 

 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky 
pri slávnostiach a to: 

1. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime“ – „Najmilší Ježišu“ 

2. počas odpustovej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni. 
 Úmysly sv. omší v HR, ZD a JA: v tomto mesiaci (od 3.6.) môžete nahlásiť úmysly sv. omší, 

ktoré budú slúžené k okrúhlemu životnému alebo manželskému jubileu. Slúžené 
budú v mesiacoch júl 2018 – december 2018. 

 Blahorečenie Anny Kolesárovej: Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej sa uskutoční       
1. septembra 2018 na priestranstve štadióna Lokomotívy v Košiciach.  
Hlavný program sa začne v piatok 31. augusta 2018 večer v Katedrále sv. Alžbety v 
Košiciach. Pokračovať bude v sobotu 1. septembra samotnou slávnosťou blahorečenia a 
popoludňajším programom. Relikvie budú trvalo vystavené v Dóme svätej Alžbety v 
Košiciach, ako aj v jej rodnej obci. Bližšie informácie o Anne Kolesárovej je možné nájsť na 
stránke www.annakolesarova.sk  

     *********** 
Sviatosť zmierenia na mesiac JÚL - prvopiatková 

Sobota 
(2 kňazi) 

30.6.2018 

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

14:00 – 15:00 
15:15 – 16:00 
16:00 – 17:15 
17:30 – 18:30 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Jún 2018 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Piatok 1.6.2018 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Helena, Andrej a Anna Lörinc 

Sobota 2.6.2018 Vigília 9. nedele cez rok 
7:15 
8:00 

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

Nedeľa 3.6.2018 
9. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

Za farnosť 
Za pomoc v chorobe 
 Mária, Ján a Igor                    /M. Halas/ 
 Mária a Ignác Kababik  

Utorok 5.6.2018 Sv. Bonifác, bisk. a muč. (sp.) 7:00 Jabloň  Michal a Agnesa Mato-Lukáč 
Streda 6.6.2018 Féria 7:00 Slov. Krivé  Štefan a Anna 

Štvrtok 7.6.2018 Vigília Najsv. Srdca Ježišovho 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Stanislav a Július Maliňák 
 Anna, Ján a Vincent Gamrát 

Piatok 8.6.2018 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo(sl) 
(Jabloň: adorácia 20:00-21:30) 

16:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP rod. Bachurová, č. 12 
ZBP Agnesa s rodinou                 /ipsa die/ 

Nedeľa 10.6.2018 

10. nedeľa cez rok 
 

/HR - 23. výročie posv. kostola/ 
/JA - odpustová slávnosť/ 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

ZBP bohuznámej rodiny 
ZBP pre synov s rodinami 
 Anna a Štefan Chrin               /M. Halas/ 
Za členov SNSJ 

Utorok 12.6.2018 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Ján Rusinko (1.výr.) 
Streda 13.6.2018 Sv. Anton Paduánsky (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Ján Tkáčik, Ján Lauda a Milan Balica 
Štvrtok 14.6.2018 Féria 18:30 Jabloň ZBP bohuznámy s rodinou (60.r.) 
Piatok 15.6.2018 Féria 18:30 Slov. Krivé  Helena 
Sobota 16.6.2018 Vigília 11. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz 

Nedeľa 17.6.2018 11. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť 
ZBP Daniela (50.r.) 
ZBP p. Kocková (60.r.) 

Pondelok 18.6.2018 Féria 
17:45 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

* za  zo Zbudského Dlhého 
* za  z Hrabovca n./L. 

Utorok 19.6.2018 Féria 
17:45 
18:30 

Jabloň  
Slov. Krivé 

* za  z Jablone 
* za  zo Slovenského Krivého 

Streda 20.6.2018 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Mária, Mária a Andrej Bober 
Sobota 23.6.2018 Vigília Narod. sv. Jána Krstiteľa 18:30 Jabloň  Štefan Gergeľ (1.výr.) 

Nedeľa 24.6.2018 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa (sl.) 

(zbierka „Dobročinné diela 
Svätého Otca“) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Michal Jacko st. a Michal Jacko ml. 
ZBP rod. Židziková (45.r.manž.) 

Utorok 26.6.2018 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Jozef Orlej 
Streda 27.6.2018 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Mária a Ján Kováč 

Štvrtok 28.6.2018 Vigília sv. Petra a Pavla 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 

 Jozef a Albert Bachura 
 Ján Cichý a Jozef Orlej 

Piatok 29.6.2018 
Sv. Petra a Pavla, apoštolov  

(prikázaný sviatok) 

9:30 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Ján a Zuzana Timuľak            /Te Deum/ 
Za farnosť 
 Andrej a Helena Polovka,Anna Mindžáková 

Sobota 30.6.2018 Vigília 13. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Mária, Štefan, Mária a Michal 

Nedeľa 1.7.2018 
13. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

/ZD - 16. výročie posv. kostola/ 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
 Agnesa Dzurová 
 Štefan, Helena, Jozef a Tomáš Králik 

 

* HR   Anna Gamrátová, Veronika Smetanková, Mária Hudáková, Anna Gužíková, Peter Ferčák, Štefan Kolesár 
* JA   Margita Dudová, Marek Paško, Irena Gazdíková, Milan Matuška, Mária Matová, Štefan Dzurov,  Emil Dušák, Helena Hodorová 
* ZD   Hilar Smetanka, Ľubica Veichpartová, Juraj Kulan 
* SK   Michal Džugan, Ľudmila Polovková 

INFORMAČNÝ BULLETIN 6/2018; 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  

 


