
 
 

 
 

Šťastný Nový rok 

Istý chlapec dostal raz na Vianoce pod stromček 
velikánsku stavebnicu. Z nej sa dali stavať domy, mosty, zostrojiť žeriavy aj 
ďalekohľad. A boli tam aj všelijaké chemické prášky, vodičky a skúmavky na 
zaujímavé pokusy. Stavebnica bola prekrásna, chlapec sa z nej veľmi tešil. Nevedel, 
do čoho sa má skôr pustiť. Starý otec mu občas poradil, na začiatku ho upozornil, že 
ak sa chce hrať s tými práškami a vodičkami, musí najprv pozorne prečítať návod, 
pretože pri nepozornom pomiešaní to môže byť veľmi nebezpečné. Chlapec si to 
zapamätal a sám sa toho ani nedotkol. Ale raz prišiel k nemu kamarát a tomu to 
nedalo pokoja. Veľmi sa chcel s tou stavebnicou zahrať, chcel miešať prášky 
s vodičkami. Majiteľ stavebnice chcel najprv prečítať návod, ako mu to poradil starý 
otec, ale kamarát mu vyhovára, že čo oni budú počúvať nejakého starca, že sú už 
veľkí a dosť múdri, aby to vedeli sami. Chlapcovi sa to veľmi nepozdávalo, mal 
starého otca rád a vedel, že on mu vždy chce len dobre. Ale keď sa mu začal kamarát 
vysmievať, že je bojko, dal sa nahovoriť. Začali miešať vodičky a prášky len tak, ako 
im napadlo. A zrazu im to vybuchlo. Ešte šťastie, že nie do očí, boli by oslepli. Predsa 

mali také popáleniny na tvári, že im navždy ostali fľaky. 
A ako to bolelo! Aj v nemocnici si poležali pár týždňov.  
Kto bol tomu nešťastiu na vine? Firma, ktorá vyrobila 
túto stavebnicu? Isteže nie, veď presne a detailne 
napísali do návodu, ako sa má s tým zaobchádzať, čo sa 
smie a čo nesmie robiť, v akom pomere a v akom poradí 
tie prášky a vodičky miešať, aby napokon mohli vyrobiť 
krásne farby. Bol na vine starý otec, ktorý vnúčikovi tú 
stavebnicu daroval? Ani to nie, veď on ho na to všetko 

upozornil. Na vine boli chlapci sami. Dobre vedeli, že sa nesmie len tak svojvoľne 
s tým všetkým zaobchádzať a predsa to urobili. Neposlúchli dobrého starého otca. 
On im predsa nechcel zle, daroval stavebnicu nie so zlým úmyslom a napokon ich 
chcel len potešiť krásnym darom. 
Za túto neposlušnosť nik chlapcov nepotrestal. Predsa museli trpieť a tým sa sami 
potrestali. Zavinila to ich vlastná neposlušnosť a to, že nečítali návod. Keď prišiel 
starý otec za vnukom do nemocnice, povedal mu: „Vidíš Janko, nedôveroval si mi 
a uveril si viac hlúpemu kamarátovi ako mne. Vieš, len dobre som ti chcel, preto som 
ťa na to všetko upozornil.“ Janko si uznal svoju chybu a zároveň si aj uvedomil, že 
následky toho všetkého bude niesť po celý svoj život. (pokračovanie na s. 2) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Keď Boh daroval ľuďom krásny veľký svet, chcel, aby ľudia v tom svete boli šťastní, 
aby nezažívali utrpenie a mali sa dobre. A preto, aby sa mali stále dobre, upozornil 
Boh ľudí na nejaké nebezpečie. Istá vymyslená príhoda hovorí, že tým 
nebezpečenstvom bol jed hada ukrytý vo vnútri jablka. Navonok jablko bolo krásne 
a možno aj chutné, ale vo vnútri bolo nebezpečné. Prví ľudia, keď zahryzli do jablka, 
hneď prijali do seba jed hada, zlo diabla. Boh upozornil človeka, že je to nebezpečné, 
ale človek nepočúvol milujúceho Otca, ktorý nám len dobre chcel. Boh Otec vedel, že 
im to môže ublížiť, ale ľudia neuverili a neposlúchli ho. No a stalo sa nešťastie, 
ktorého následky niesli po celý život. Už nezažívali takú radosť a šťastie ako 
predtým, zažívali viac bolesti, žiaľu, smútku a  všetko to vychádzalo z ich vnútra. 
Stojíme na prahu Nového roka. Vždy v tomto čase hodnotíme už prežitý starý rok, 
čo nám všetko priniesol a zároveň si do Nového roku kladieme aj nejaké 
predsavzatia, vízie, ciele a méty, ktoré chceme dosiahnuť. Predovšetkým si 
navzájom želáme šťastný Nový rok. Kedy bude šťastný? Už vieme. (Peter Juhás) 
 

Úplné odpustky pri príležitosti jubilea sv. Košických mučeníkov 
Apoštolská penitenciária na základe osobitného poverenia od Najvyššieho Veľkňaza 
Františka a ako čo najúprimnejší prejav jeho otcovskej láskavosti udeľuje úplné odpustky, 
ktoré pri splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba 
na úmysel Svätého Otca) budú môcť získať raz za deň veriaci, konajúci úprimné pokánie. 
Tieto odpustky možno venovať na spôsob príhovoru aj dušiam v očistci. Pre získanie 
odpustkov je treba vykonať nábožnú púť do košického katedrálneho chrámu alebo do 
ktoréhokoľvek jubilejného kostola, označeného v žiadosti Najdôstojnejšieho arcibiskupa-
metropolitu, a pred putujúcimi relikviami svätých vystavených k verejnej úcte sa 
zúčastniť nejakej liturgickej slávnosti spojenej s jubileom či pobožnosťami, alebo sa aspoň 
istý čas venovať nábožnému rozjímaniu, ktoré sa zakončí modlitbou Pána, vyznaním viery 
a vzývaniami k Svätej Bohorodičke Panne a k sv. Košickým mučeníkom. 
Nábožní veriaci, ktorým bráni pokročilý vek alebo vážna choroba, budú môcť získať úplné 
odpustky, ak sa rozhodnú odvrátiť od každého hriechu a vzbudia si úmysel splniť, len čo 
to bude možné, tri obvyklé podmienky, keď sa pred nejakým obrázkom sv. Košických 
mučeníkov v duchu pripoja k sláveniu jubilea a svoje prosby a trápenia obetujú 
milosrdnému Bohu. 
Tieto ustanovenia platia počas celého jubilejného roka sv. Košických mučeníkov bez 
ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia. (kard. Piacenza, paenitentiarius Maior) 
 

Štatistika 
 Hrabovec 

n./L. 
Zbudské 

Dlhé 
Jabloň Slovenské 

Krivé 
Spolu 

      

Krsty 5ch/4d 7ch/15d 1ch/0d 0ch/0d 32/13-19 
Sobáše 2 0 0 0 2 
Pohreby 4m/5ž 1m/4ž 3m/2ž 1m/1ž 21/9-12 
Prvoprijím. 2 3 0 0 5 
Birmovanci 7 2 11 4 24 
Vysvetlivky: ch - chlapci; d - dievčatá / m - muži; ž – ženy 
Poznámka: na základe platnosti nového zákona o Ochrane osobných údajov (GDPR) nie je možné 
zverejňovať údaje dotknutých osôb v takej miere, ako to bolo po minulé roky. 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac január 

 1.1. -  v tento deň každú sv. omšu začneme vzývaním Ducha Svätého. Za obvyklých 
podmienok môžeme získať úplné odpustky. 

 4.1. -  Prvý piatok v mesiaci – sviatosť zmierenia je platná tá, ktorá bola vykonaná pred 
vianočnými sviatkami. Po sv. omšiach budeme mať prvopiatkovú pobožnosť. 

 5.1. -  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15 
hod. Sv. omša za členov ružencového bratstva bude v Slov. Krivom 6.1. o 8:00 

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

Zároveň slávnosť Zjavenia Pána (Troch Králi). Pri všetkých sv. omšiach z tohto 

sviatku bude požehnaná „trojkráľová voda“. 

 5.1. a 6.1. – v tieto dni budem požehnávať príbytky. V sobotu 5.1. od 9:00 hod. 
v Slovenskom Krivom; od 9:30 hod. v Jabloni; od 13:00 v Zbudskom Dlhom; 
v nedeľu 6.1. od 13:00 h. v Hrabovci n./L. Kto si chce dať požehnať príbytok, môže 
to nahlásiť v sakristii kostola. 

 13.1. –   končí sa vianočné obdobie a začína sa v liturgickom kalendári obdobie cez rok. 

 18.-25.1. – v týchto dňoch je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  
 19.1. – máme celodennú farskú poklonu, ktorá bude nasledovne:  

 Zb. Dlhé 10:00 – 15:30 Jabloň 10:30 – 16:50 
 Hrabovec n./L. 10:15 – 16:00 Slov. Krivé 10:45 – 16:30 
 Prosím zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.  
 20.1. – bude zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež a Univerzitné pastoračné 

centrum. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 
 30.1. – v tento deň, náš rodák, otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 26 rokov 

biskupskej vysviacky. Srdečne mu blahoželáme a vyprosujeme potrebné milosti.  
–––––––––––––––––––––  

 Ponuka arcidiecéznych púti pre rok 2019:  

1. Rím – San Giovanni Rotondo – Szombathely – Loreto: 4. – 10. máj 2019, cena 395,- €  

2. Rím – San Giovanni Rotondo – Bari: 6. – 10. máj 2019, cena 515,- € 

3. Pútnické Mexiko a neopakovateľné Acapulco: 6. – 17. novembra 2019, cena 1690,- € 
Prihlásenie: 0905/974 264;  awertravel@awertravel.sk. Viac info na www.awertravel.sk  

************ 
 Sviatosť zmierenia na mesiac FEBRUÁR - PRVOPIATKOVÁ: 

Pondelok 28.1.2019 Slov. Krivé 17:00 – 18:00 
Utorok 
2 kňazi 

29.1.2019 
Hrabovec n./L. 
Jabloň  

16:00 – 17:15 
17:30 – 18:45 

Streda 30.1.2019 Zbudské Dlhé 16:45 – 18:00 
 

Z úprimného srdca sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí mi boli v priebehu 
roka 2018 akýmkoľvek spôsobom nápomocní. Za Vás všetkých, ktorí ochotne 
vykonávate vo farnosti rôzne služby, a za všetkých mojich dobrodincov, ako 

aj dobrodincov farnosti budem slúžiť sv. omšu v Zbudskom Dlhom na 
slávnosť Krstu Krista Pána (13. 1.) o 9:15 hod. 



RÍM. KAT. FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, ZBUDSKÉ DLHÉ 

Január 2019 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Utorok 1.1.2019 
Panny Márie Bohorodičky 

(prikázaný sviatok) 
(slávnosť) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Ján a Veronika 
Za farnosť 
ZBP Peter Kulan (30.r.) 

Streda 2.1.2019 
Sv. Bazil Veľký a Gregor Na-

ziánski biskupi a uč. Cirkvi (sp.) 
7:00 Zbudské Dlhé  Ľubica Veichpartová (1.výr.) 

Piatok 4.1.2019 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Štefan a Veronika Cichý 

Sobota 5.1.2019 Vigília  Zjavenia Pána 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Pavol Dupaľ (50.r.)    /pož. príbytkov 

Nedeľa 6.1.2019 
Zjavenie Pána 

(prikázaný sviatok) 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za členov bratstva sv. ruženca 
ZBP Peter (20.r.) 
ZBP Anna Králiková (85.r.)  /HR-pož.príb. 

Utorok 8.1.2019 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 9.1.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Mária Jacková 
Štvrtok 10.1.2019 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 11.1.2019 Féria 7:00 Slov. Krivé  Štefan Balica 
Sobota 12.1.2019 Vigília Krstu Pána 18:00 Jabloň  Anna a Tomáš 

Nedeľa 13.1.2019 Krst Krista Pána 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Martina s rodinou (40.r.) 
Za dobrodincov 
ZBP Jozef Gamrát, kňaz (50.r.) 

Utorok 15.1.2019 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Ján a Mária Valichnáč 
Streda 16.1.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef Džugan 
Štvrtok 17.1.2019 Sv. Anton, opát (sp.) 18:00 Jabloň Za  rodičov a starých rodičov 
Piatok 18.1.2019 Za jednotu kresťanov 7:00 Slov. Krivé  Ján, Terézia, Ondrej a Mária 
Sobota 19.1.2019 Vigília 2. nedele cez rok 17:00 Jabloň ZBP Zuzana (30.r.)   /celodenná adorácia 

Nedeľa 20.1.2019 
2. nedeľa cez rok 

(Zbierka na ACM a UPC) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ľudmila Polovková (1.výr.) 
 Juraj Kulan (1.výr.) 
ZBP Jozef Smetanka (80.r.) 

Utorok 22.1.2019 Za jednotu kresťanov 
17:00 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Ján Sakalik 
ZBP a poďakov. za 60.r. – Jarmila s rod. 

Streda 23.1.2019 Za jednotu kresťanov 
17:00 

 
18:00 

Zbudské Dlhé 
 
Jabloň 

 Alžbeta a Jozef Kopej;  Alžbeta 
a Michal Braško 
ZBP Michaela (25.r.) 

Štvrtok 24.1.2019 Sv. František Saleský, bisk. (sp.) 18:00 Hrabovec n./L.  Veronika Smetanková (1.výr.) 
Piatok 25.1.2019 Obrátenie sv. Pavla (sv.) 7:00 Slov. Krivé  Michal, Štefan a Milan 
Sobota 26.1.2019 Vigília 3. nedele cez rok 18:00 Hrabovec n./L.  Anna a Michal Pavlišin;  Anna a Ján Židzik  

Nedeľa 27.1.2019 3. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Ján (55.r.)  
Poďakovanie za 70.r. – Anna 

Pondelok 28.1.2019 Sv. Tomáš Akvinský, uč. C. (sp.) 18:00 Slov. Krivé  Albert a Jozef Bachura              /spoveď 
Utorok 29.1.2019 Féria 19:00 Jabloň ZBP Jaroslav s rodinou (40.r.)      /spoveď 
Streda 30.1.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  František a Vlastimil Kopej       /spoveď 
Štvrtok 31.1.2019 Sv. Ján Bosco, kňaz (sp.) 18:00 Hrabovec n./L.  Jozef a Júlia Džugan 
 

* HR   Mária Hudáková, Anna Gužíková, Peter Ferčák, Štefan Kolesár, Edita Šuhajdová, Henrik Hrin, Bernarda Ferčáková, 
Jozef Demčák 

* JA   Štefan Dzurov, Emil Dušák, Helena Hodorová, Anna Gribová, Ján Kontuľ 
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