
 
 

 
 

Máriina blízkosť v utrpení 

V Loretánskych litániách sú vedľa seba dve 
invokácie: Uzdravenie chorých a Útočisko hriešnikov. Práve na Pannu Máriu 
sa obraciame, aby nás uzdravila z mnohonásobnej choroby hriechu, ktorá sa usadila 
v našich dušiach. Boh vedel o našej bolesti, preto postavil vedľa nás Máriu, svoju 
Matku. Pre dieťa, ktoré leží na lôžku, je prítomnosť matky najlepším liekom. Tento 
liek je popri iných prostriedkoch najpotrebnejší. To si človek uvedomí najmä vtedy, 
keď má osobnú skúsenosť s utrpením detí. Stojíte ticho pri jeho postieľke, počúvate 
vyznanie jeho mamy a nezmôžete sa ani na slovo. V takýchto chvíľach mne osobne 
mysľou prebehnú slová z evanjelia sv. Jána: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka...“ 
Mária tam stojí a mlčí. Čo je najhlavnejšie je to, že je tam. To je výrečnejšie ako 

mnoho slov. Všetci zostaneme deťmi do konca života, 
hoci šediny pokryjú našu hlavu a nohy odmietnu 
poslušnosť. Na mladých aj starých sa vždy upierajú oči 
Matky Božej. V týchto očiach môžeme objaviť zmysel 
utrpenia, bolesti, choroby, lebo tieto oči pozerali na 
utrpenie a smrť milovaného Syna. Voláme ju 
Sedembolestná, alebo aj Uzdravenie chorých a Útočisko 
hriešnikov. Mária dáva zdravie tak, že nám pomáha 
spoznať, čo je v chorobe dôležité. Keby sme neochoreli, 
možno by sme žili naďalej povrchne a nedosiahli by sme 
to, čo je podstatné.  

Často žijeme v ilúzii, že všetky naše rany sa môžu vyliečiť. Nezriedka aj Bohu 
zazlievame, že túto ranu na nás vôbec dopustil. No práve táto rana, s ktorou sme 
ochotní sa zmieriť, môže byť pre nás bránou do nášho vnútra, v ktorom prebýva 
Boh. Práve tam je to miesto, na ktorom nám neostane nič iné, než opustiť seba 
a odovzdať sa Bohu. Dobre prijímané utrpenie nás očisťuje, bolesť nás povyšuje 
a duchovne pretvára. Utrpenie dáva našej viere hĺbku a hodnotu. Niet pochýb, že 
veriť v Božiu lásku, keď sa všetko na nás usmieva a všetko ide dobre, nie je ťažké. 
No veriť v Boha lásky, keď nás sužuje bolesť je náročné. A práve vtedy sa ukazuje 
veľkosť a podstata našej viery. Naša viera je vierou kríža, ale osvetľuje ju svetlo 
zmŕtvychvstania. Panna Mária je matkou viery: blahoslavená, ktorá uverila. Ani pod 
krížom nestratila nič zo svojej nádeje. Učme sa teda od Panny Márie trpieť. Snažme 
sa prijímať bolesť tak, ako ju prijala aj Božia Matka; ňou nás chce uzdraviť a priviesť 
do svojej slávy.  (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



História a vznik sviatku Povýšenia sv. Kríža 

V roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej 
syn, cisár Konštantín Veľký, dal na tom mieste v roku 335 postaviť veľkolepý 
chrám. Sv. Helena do tohto chrámu uložila polovicu nájdeného kríža a druhú 
polovicu poslala svojmu synovi do Carihradu. Cisár si však ponechal iba časť a 
druhú časť poslal do Ríma, kde ju dal uložiť do novopostaveného chrámu svätého 
Kríža. Na pamiatku týchto udalostí sa v Cirkvi začal sláviť sviatok Nájdenia sv. Kríža 
(2. mája). Časť sv. Kríža, ktorá bola v jeruzalemskom chráme, tam ostala až do roku 
614. V tom roku kráľ Perzie Chosroes II. spustošil Mezopotámiu, časť Sýrie a 
Palestínu. Kresťanov povraždili alebo zobrali do zajatia. Mnohé poklady Cirkvi 
pobrali so sebou, medzi nimi aj svätý kríž. Perzský kráľ dúfal, že mu zaň kresťania 
vyplatia veľké výkupné, keďže vedel, že drevo kríža majú vo veľkej úcte. Vtedajší 
rímsky cisár Heraklius (610-641) poslal k Peržanom vyslancov s prosbou o mier. Tí 
ich však vysmiali a ani nepustili k sebe. Vtedy cisár, povzbudený carihradským 
patriarchom Sergiom vypovedal vojnu. Rozišiel sa so svojou nezákonitou 
manželkou, obliekol sa do kajúceho rúcha a postavil sa na čelo oduševneného 

vojska. Hoci ich bolo oproti pohanom málo, predsa 
dobyli Arménsko a mesto Gazall, v ktorom mal 
Chosroes svoj palác. Zrúcal chrám boha Slnka i 
kráľov palác. Daroval slobodu tisíckam zajatých 
Peržanov. Postupoval za utekajúcimi pohanskými 
vojakmi. Porazený Chosroes stále unikal, vláčil so 
sebou starého jeruzalemského patriarchu 
Zachariáša aj so svätým krížom. Napokon sa utiahol 

do opevneného mesta Seleucia pri rieke Tigris. Tam ustanovil za svojho nástupcu 
Medarsesa, syna svojej otrokyne. Keď sa to dopočul jeho prvorodený syn Sisroes, 
vzbúril sa proti tomu, uväznil svojho otca a dal ho zavraždiť. Kráľom sa stal on a 
požiadal rímskeho cisára Heraklia o mier. Vrátil Rimanom dobyté krajiny, 
kresťanov pustil na slobodu a vrátil aj poklady so svätým krížom. Cisár Heraklius 
spolu s patriarchom Zachariášom v roku 629 slávnostne vstúpili aj s celým 
sprievodom do Jeruzalema. Kríž uložili na oltár do chrámu, kde býval predtým. 
Udialo sa to 14. septembra 629. Tento deň sa potom začal sláviť ako sviatok 
Povýšenia sv. kríža. Niekoľko rokov potom mohamedánski Saracéni zaujali 
Jeruzalem. Aby svätý kríž znova nepadol do rúk nepriateľov Krista, preniesli ho do 
Carihradu. Z neho potom udeľovali východní rímski cisári čiastočky do jednotlivých 
chrámov ako relikvie. Sviatok Nájdenia sv. kríža sa v obnovenom liturgickom 
kalendári už nenachádza. (zdroj: www.zivotopisysvatych.sk)  

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Sv. Ján Pavol II.) 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac september 

 6.9.  –  prvý štvrtok v mesiaci – v Zbudskom Dlhom na konci sv. omše budeme mať 
pobožnosť za duchovné povolania.  

 7.9.  –  prvý piatok v mesiaci – sv. zmierenia chorým budem vysluhovať ako zvyčajne 
od 9:00. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

 14.9.  –  Krížová cesta na Jablonský vrch. Zhromaždíme sa o 17:00 pri kostole. Počas 
cesty k prvému zastaveniu sa pomodlíme sv. ruženec.  

 15.9.  –  Krížová cesta o 13:00 hod. v Zbudskom Dlhom vo farskej záhrade; o 14:00 na 
Hrabovecký vrch. V Hrabovci n./L. sa zhromaždíme pri Dome nádeje. 
V prípade zlého počasia krížová cesta bude v kostole. 

 16.9.  – zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 23.9.  –  pripomenieme si 13. výročie posviacky kostola v Jabloni.  
–––––––––––––––––––––  
 Veni Sancte: o silu a dary Ducha Svätého budeme prosiť pre našich žiakov 

a študentov pred nedeľnou svätou omšou 2. 9. 2018. V Hrabovci n./L. bude Veni 
Sancte 3. 9. 2018 o 9:30 hod. pri svätej omši. 

 Kántrové dni: 19.9., 21.9. a 22.9. sú jesenné kántrové dni. Záväzný pre nás je jeden 
deň. Úmysel je: poďakovanie Bohu za tohtoročnú úrodu.  

 Modlitbová reťaz za kňazov: od 15. 9. do 24. 10. 2018 potrvá 40-dňová reťaz pôstu 
a modlitieb za kňazov na Slovensku. Pridať sa môže každý. Na webovej stránke 
www.mzk.sk sú všetky potrebné informácie. V rámci tejto akcie bude 29.9.2018 
Púť za kňazov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 

 Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne: prebiehať bude od 14. do   
16. septembra. Slávnostnú sv. omšu (15.9.) o 10:30 bude celebrovať           
eparchiálny biskup Eparchie Parma (USA) Mons. Milan Lach SJ. Program si 
môžete pozrieť na www.bazilika.sk/narodnaput   

 Rok Košických mučeníkov: 2.9.2018 o 10:30 bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup 
slúžiť v katedrále sv. Alžbety ďakovnú sv. omšu spojenú s uložením relikvií 
blahoslavenej Anny Kolesárovej. V závere tejto sv. omše bude vyhlásený 
prípravný rok na 400. výročie mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov. 

 Púť do Medžugoria: v dňoch 16.9. – 22.9. sa chystáme na púť do Medžugoria. Tí, 
ktorí sa prihlásili, dostanú podrobnejšie informácie priamo z cestovnej 
kancelárie viver.sk.  
V týchto dňoch zastupovať ma bude p. farár z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. 
V prípade pohrebu alebo súrnej potreby ho môžete kontaktovať na tel. č. 
0908568954. 

Sviatosť zmierenia na mesiac SEPTEMBER 

Utorok 
(2 kňazi)  

4.9.2018 
Hrabovec n./L 
Jabloň 

16:00 – 17:15 
17:15 – 18:30 

Streda 5.9.2015 Slovenské Krivé  17:30 – 18:30 

Štvrtok 6.9.2015 Zbudské Dlhé 17:15 – 18:30 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Pondelok 3.9.2018 Sv. Gregor Veľký, uč. C. (sp.) 
9:30 

 
18:30 

Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

Za  z rodiny Pipáková a Juhásová  
                                               /Veni  Sancte/ 
 Marek Paško (1.výr.) 

Utorok 4.9.2018 Féria 18:30 Jabloň  Irena Gazdíková (1.výr.) 
Streda 5.9.2018 Féria 18:30 Slov. Krivé ZBP Zuzana s rodinou (30.r.) 
Štvrtok 6.9.2018 Za duchovné povolania 18:30 Zbudské Dlhé  Hilár Smetanka (1.výr.) 

Piatok 7.9.2018 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Anna Kataníková 

Sobota 8.9.2018 Vigília 23. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Jozef a Mária Židzik 

Nedeľa 9.9.2018 
23. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

Na úmysel rodiny 
 Milan Matúška (1.výr.) 
ZBP Anna Cichá (90.r.) 

Pondelok 10.9.2018 Féria 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

* za  zo Slovenského Krivého 
ZBP pre novomanželov 

Utorok 11.9.2018 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Verona a Michal Mato 

Streda 12.9.2018 Najsv. mena Panny Márie (ľs.) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

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

Štvrtok 13.9.2018 Sv. Ján Zlatoústy, bisk. (sp) 
7:00 
7:45 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Ján a Anna Židzik 
 Ján Meždej 

Piatok 14.9.2018 Povýšenie Svätého Kríža (sv.) 
17:00 
18:30 

Jabloň 
Krížová cesta na Jablonský vrch 
* za  z Jablone 

Sobota 15.9.2018 
Sedembolestná Panna Mária 

patrónka Slovenska (sl.) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 
13:00 
14:00 

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

 Michal Džugan (1.výr.) 
ZBP Mária (65.r.) 
ZBP Tomáš Kopej (70.r.) 
ZBP pre syna a dcéru s rodinami 
Krížová cesta vo farskej záhrade 
Krížová cesta na Hrabovecký vrch 

Nedeľa 16.9.2018 
24. nedeľa cez rok 

(zbierka na Rádio Lumen) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

Za farnosť 
 Andrej, Mária, Helena a Andrej 
ZBP rodina Kolesárová, č. 14 
ZBP Štefan (60.r.) 

Nedeľa 23.9.2018 25. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

Za farnosť 
 Elena 
ZBP detí a vnúčat (Marta) 
ZBP Štefan (75.r.)/13. výr. posv.kostola/ 

Utorok 25.9.2018 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Juraj Timuľak;  Helena a Juraj 
Streda 26.9.2018 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  sr. Pavla, Michaela, Teodosia a Evsevia 
Štvrtok 27.9.2018 Sv. Vincent de Paul, kňaz (sp.) 18:30 Jabloň  Ján a Anna Bukovčík 
Piatok 28.9.2018 Féria 18:30 Slov. Krivé  Miroslav a Gregor 
Sobota 29.9.2018 Vigília 26. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP Valér a Denisa 

Nedeľa 30.9.2018 26. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Jozef a Anna Pavlišin;  Anna 
ZBP Emília (75.r.) 
ZBP Štefan Hrin 

 

* HR   Anna Gamrátová, Veronika Smetanková, Mária Hudáková, Anna Gužíková, Peter Ferčák, Štefan Kolesár,          
Edita Šuhajdová, Henrik Hrin 

* JA   Štefan Dzurov, Emil Dušák, Helena Hodorová 
* ZD   Ľubica Veichpartová, Juraj Kulan, Mária Jacková 
* SK   Ľudmila Polovková, Štefan Balica 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN 9/2018; 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  

 

„I bez brady ľudia mladí dajú niekedy dobrej rady.“ (Slovenské príslovie) 


