
 
 

 
 

Október – mesiac Ružencovej Panny 

Márie 

Mesiac október je zvláštnou formou zasvätený úcte Panny Márie 
modlitbou ruženca. Ruženec je modlitba, ktorá je akoby pupočnou šnúrou 
duchovného života.  

Zdravas totiž hovorí o oddanosti Boha voči nám ľudom. Mária je novým 
stvorením, je prvá veriaca v Krista, z jej vnútra vyrazili pramene živej vody, z jej 
bytosti vyžaruje Boží Duch. A každé jej priblíženie umožňuje zásah Boha do nášho 
života i do nás samých. 

Mária je Archou Nového Zákona, z jej tela a krvi si zobral svoje telo a krv Ježiš. 
A v tomto jeho tele bola uzatvorená Nová Zmluva. Táto nová zmluva bola 
uzatvorená faktom vtelenia, keď sa Boh stal človekom v tele svojej matky.  
Ruženec je akési chodenie v kruhu, prechádzame po zrniečkach v uzavretej reťazi. 

Je to podobné, ako keď Židia vstupovali do Zasľúbenej zeme a 
narazili na nedobytné miesto Jericho. Na Boží pokyn chodili s 
archou dookola, až kým múry mesta nespadli. Prvotná cirkev 
tvrdila o Márii, že je pre diabla hroznejšia ako vojnový voz, ako 
bojový šík. Modliť sa ruženec to znamená spolu s Máriou 
dobýjať nové územia pre Krista. Keď sa modlíme ruženec, 
akoby sme jeho retiazkou sputnávali diabla.  

Vychádzajúc, z tejto jedinečnej Máriinej spolupráce s 
pôsobením Ducha Svätého, kresťanské cirkvi postupne 
vytvorili modlitbu k svätej Božej Matke, pričom ju sústredili na 
Kristovu osobu, ako sa prejavila vo svojich tajomstvách.  

Modlitba „Zdravas, Mária“ (Raduj sa Mária) sa začína pozdravom anjela Gabriela. 
Sám Boh prostredníctvom anjela pozdravuje Máriu. Naša modlitba sa odvažuje 
opakovať Márii tento pozdrav s pohľadom, s akým Boh zhliadol na svoju poníženú 
služobnicu a zajasať od radosti, ktorú On nachádza v nej.  

„Milosti plná, Pán s tebou“. Obidve časti anjelovho pozdravenia sa navzájom 
objasňujú. Mária je plná milosti, pretože Pán je s ňou. Milosť, ktorou je naplnená, je 
prítomnosť toho, ktorý je prameňom každej milosti: „Plesaj...dcéra Jeruzalema ... 
uprostred teba je Pán“ (Sof 3,14.17). Mária, do ktorej prichádza bývať sám Pán, je 
sama dcérou Siona, archou zmluvy, miestom kde prebýva Pánova sláva; je „Božím 
stánkom medzi ľuďmi“ (Zj 21,3). Plná milosti je celkom odovzdaná tomu, ktorý 
prichádza prebývať v nej a ktorého ona dáva svetu. (pokračovanie na s. 2) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš“. Po 
anjelovom pozdrave si osvojujeme aj Alžbetin pozdrav. Alžbeta „naplnená Duchom 
Svätým“ (Lk 1,41) je prvá v dlhom rade pokolení, ktoré budú Máriu blahoslaviť. 
„Blahoslavená je tá, ktorá uverila...“(Lk 1,45); Mária je „požehnaná medzi ženami“, 
lebo uverila, že sa Pánovo slovo splní. Abrahám sa pre svoju vieru stal „požehnaním 
pre všetky národy zeme“ (Gn 12,3). Mária sa pre svoju vieru stala Matkou veriacich, 
vďaka ktorej všetky národy zeme dostavajú toho, ktorý je Božie požehnanie samo, 
požehnaný plod jej života.  

„Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás...“ S Alžbetou sa čudujeme: „Čím som si 
zaslúžila, že Matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,43). Mária je Božia Matka i 
naša Matka, lebo nám dala Ježiša, svojho Syna; Môžeme jej zverovať všetky svoje 
starosti a prosby; Prosí za nás, ako prosila za seba: „Nech sa mi stane podľa tvojho 
slova“ (Lk 1,38). Keď sa zverujeme jej modlitbe, odovzdávame sa s ňou do Božej 
vôle: „Buď vôľa Tvoja“.  

„Pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej“. Keď žiadame Pannu 
Máriu, aby za nás prosila, uznávame, že sme úbohí hriešnici a obraciame sa na 
„Matku milosrdenstva“, na tú, ktorá je celá svätá. Zverujeme sa jej „teraz“, v dnešku 
nášho života. A naša dôvera sa rozširuje natoľko, že jej už teraz zverujeme „hodinu 
našej smrti“; Nech je pri nej prítomná, ako bola prítomná pri smrti svojho Syna na 
kríži a nech nás v hodine nášho prechodu do večnosti prijme ako naša Matka, aby 
nás priviedla k svojmu Synovi Ježišovi do raja. (zdroj: internet) 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac október 

 5.10. -  Prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia pre chorých - ako zvyčajne 
začnem od Hrabovca n/L. až po Slovenské Krivé, so začiatkom od 9.00 
hod. Chorých nahláste v sakristii kostola.  
PRED DUŠIČKAMI BUDEM SV. ZMIERENIA CHORÝM VYSLUHOVAŤ 29.10.  

 6.10.  -  Fatimskú sobotu začneme modlitbu posvätného ruženca o 17:00 hod. 
a v sprievode so sochou Panny Márie prejdeme ulicami Hrabovca n./L. 
Pokračujeme svätou omšou a po sv. omši budeme môcť Eucharistický 
večer prežiť aj v osobnej tichej adorácii pred Sviatosťou Oltárnou do 
21:30 hod. 

 7.10.  -  Odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Hrabovci n./L. 
o 10.30 hod. Srdečne pozývam všetkých veriacich z celej farnosti uctiť si 
Nebeskú Matku. Hlavným celebrantom bude ThDr. Štefan Novotný, PhD., 
rektor kňazského seminára v Košiciach. 
Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 9.10.    -    Dekanátne kňazské rekolekcie nášho dekanátu budú v Jankovciach. 
 21.10.  -  misijná nedeľa (deň modlitieb za misie). V túto nedeľu je zbierka na 

misie. Za milodary Pán Boh zaplať.  
 28.10.  -  Zmena času. V noci zo soboty na nedeľu (27.10. na 28.10.) sa posúva čas 

o hodinu späť, z 3:00 na 2:00 hod. 



 Modlitba sv. ruženca: Začíname mesiac október, mesiac sv. ruženca, ktorý sa 
spoločne budeme modliť v našich chrámoch každý deň o 18:00 hod. Ak je 
v ten deň sv. omša, modlitbu sv. ruženca sa pomodlíme pred sv. omšou.           
V nedeľu bude sv. ruženec o 14:00 hod. v rámci pobožnosti. 

 Úplné odpustky: Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,             
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. 
Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť 
desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri 
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

 Modlitbová reťaz za kňazov: od 15. 9. do 24. 10. 2018 trvá 40-dňová reťaz pôstu 
a modlitieb za kňazov na Slovensku. Pôst a modlitby možno obetovať za 
pastiera vo svojej farnosti; za kňaza, ktorý nás krstil; za kňazov zranených...  
Úmysly možno predkladať a obetovať aj za nové povolania do kňazstva. 
V našej farnosti budeme mať, modlitbu sv. ruženca, sv. omšu a eucharistickú 
pobožnosť v Slovenskom Krivom na prvý štvrtok v mesiaci (4.10.). 

 Podpora bohoslovcov v Benine: Národná kancelária Pápežských misijných diel v 
Bratislave zasiela link, kde sa dozviete podrobné informácie o pomoci misiám 
- podpore bohoslovcov v Benine: misijnediela.sk/podpora-seminaristov/ 

 Časopis „Slovo+“ - časopis je určený najmä pre mladé rodiny a jej členov vo veku 
25-45 rokov. Redaktori píšu články v katolíckom duchu a aby boli praktické 
pre život s Bohom. Časopis má udelený aj imprimatur od trnavského 
arcibiskupa, Mons. Jána Oroscha. Vychádza mesačne a cena jedného výtlačku 
je 1,50€. Kto má záujem, môže sa nahlásiť na farskom úrade. 

 Spomienka na svätcov: v tomto mesiaci si prvýkrát spomíname na nových svätcov 
Cirkvi a to: sv. Ján XXIII., pápež (11.10.) a sv. Ján Pavol II., pápež (22.10.) 

 Zmena času sv. omší: od 1. 10. večerné sv. omše v týždni sa posúvajú na 18:00 hod. 
 Aktivita pre deti – deti, ktoré chcú, môžu sa zapojiť do súťaže, ktorá bude 

prebiehať v mesiaci október počas modlitby sv. ruženca. Po každej modlitbe 
si budú môcť v sakristii kostola vyzdvihnúť obrázok. Na konci mesiaca (28.10. 
po sv. omšiach) kto odovzdá najväčší počet obrázkov, získa najväčšiu 
odmenu, kto ich odovzdá menej, získa menšiu odmenu. Tak deti, smelo do 
toho. Teším sa na spoločné stretnutie pri modlitbe ruženca   

************ 
SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC - OKTÓBER 

Pondelok 1.10.2018 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:00 

Utorok 

(2 kňazi) 
2.10.2018 

Jabloň  

Hrabovec n./L.  

16:00 – 17:30 

17:30 – 19:00 

Štvrtok 4.10.2018 Slovenské Krivé 17:00 – 18:00 

************ 
SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC – NOVEMBER (PRED DUŠIČKAMI) 

Pondelok 29.10.2018 Zbudské Dlhé 16:45 – 18:00 

Utorok 

(2 kňazi) 
30.10.2018 

Hrabovec n./L. 

Jabloň 

16:00 – 17:30  

17:30 – 19:00 

Streda 31.10.2018 Slovenské Krivé 17:00 – 18:00 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Pondelok 1.10.2018 Sv. Terézia z Lisieux (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé  Štefan, Anna a Mária 
Utorok 2.10.2018 Svätých anjelov strážcov (sp.) 19:00 Hrabovec n./L.  Kamil Balún 
Streda 3.10.2018 Féria 7:00 Jabloň  Ján, Mária a Štefan Šuľovskí 
Štvrtok 4.10.2018 Za duchovné povolania 18:00 Slov. Krivé  Helena, Štefan a Juraj Balica 

Piatok 5.10.2018 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
Za  z rodiny Chaľová a Hrinová 

Sobota 6.10.2018 Vigília 27. nedele cez rok 

16:00 
 

17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
 
 
Hrabovec n./L. 

ZBP Miriama, Lukáš, Marek s rodinou a 
Magdaléna 
Večeradlo + sprievod so sochou 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 7.10.2018 
27. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

7:00 
8:00 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP Irena s rodinou 
 Ján a Anna Andrejov 
ZBP Helena Senková (65.r.)        /odpust/ 

Utorok 9.10.2018 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Helena a Michal Cichý 
Streda 10.10.2018 Féria 18:00 Zbudské Dlhé Na úmysel bohuznámej 
Štvrtok 11.10.2018 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP a poďakovanie za 85.r. - Štefan 

Piatok 12.10.2018 Féria 
17:15 
18:00 

Slov Krivé 
Jabloň 

 Milan, Marián, Peter, Anna a Fedor 
 Ján a Helena Bukovčík 

Sobota 13.10.2018 Vigília 28. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP Ján (75.r.) 

Nedeľa 14.10.2018 28. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Anna a Štefan Dzurov 
ZBP Lucia (40.r.) 
Za farnosť 

Utorok 16.10.2018 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Štefan (70.r.) 
Streda 17.10.2018 Sv. Ignác Antiochijský (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef, Mária a Emil Braško 
Štvrtok 18.10.2018 Sv. Lukáš, evanjelista (sv.) 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Helena a Tomáš Kocaj (50.r.manž.) 

Piatok 19.10.2018 Féria 
17:15 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP pre rodinu Čopanovú a Bilecovú 
 Ján Folenta a Pavlína 

Sobota 20.10.2018 Vigília 29. nedele cez rok 18:00 Jabloň  Jozef, Helena a Ján 

Nedeľa 21.10.2018 
29. nedeľa cez rok 
„misijná nedeľa“ 
(zbierka na misie) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP Milan (75.r.) 
ZBP Marta, Juraj a deti s rodinami 
Za farnosť 

Pondelok 22.10.2018 Féria 18:00 Slov. Krivé ZBP Matej s rodinou (30.r.) 
Utorok 23.10.2018 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 24.10.2018 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 25.10.2018 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 26.10.2018 Féria 7:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Sobota 27.10.2018 Vigília 30. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP Denisa Čopanová (18.r.) 

Nedeľa 28.10.2018 
30. nedeľa cez rok 

(zmena času: 3:00 => 2:00) 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 
 

ZBP pre bohuznámych 
ZBP Ján a Mária (40.r.manž.) 
ZBP Marta Fialová s rod. (40.r.)     /Juhás/ 
ZBP Ján a Helena Šefčík (60.r.m.) /Kulan/ 

Pondelok 29.10.2018 Féria 18:00 Zbudské Dlhé ZBP pre dcéru 
Utorok 30.10.2018 Féria 19:00 Jabloň  Štefan, Anna, Ján a Zuzana 
Streda 31.10.2018 Vigília Všetkých svätých 18:00 Slov. Krivé  Zuzana a Štefan Belcák 
 

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

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

INFORMAČNÝ BULLETIN 10/2018; 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  

 

 


