
 
 

 
 

Obráťte sa ku mne 

„Teraz však - hovorí Pán - obráťte sa ku mne celým svojím 
srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, 
svojmu Bohu.“ (Joel 2, 12 – 13a) 

Tieto slová z knihy proroka Joela nám dáva Cirkev vždy na začiatku veľkého pôstu. 
Začína sa čas prípravy na oslavu pamiatky umučenia, smrti a zmŕtvychvstania 
Krista. Prečo každý rok práve v tomto čase nám cirkev pripomína potrebu obrátiť 
sa? Mnohokrát zažívame zlo a nespravodlivosť, často my sami posudzujeme iných 
ľudí, že nežijú dobre, že ich skutky nie sú správne. Ale zabúdame na to, že ani my nie 
sme korektní voči druhým. Často sa snažíme zakryť naše ľahostajnosti, slabosti, 
hriechy a nedokonalosti. Pod pretvárkou nevedomosti skrývame náš egoizmus a 
často aj zlo namierené proti druhým. Výsledkom takéhoto postoja je falošný obraz 

nás samých pred Bohom a pred druhými. Je nám 
potrebný čas, aby sme sa naozaj postavili v pravde 
pred seba, pred Boha a pred druhého človeka. 
Cestou k tomu je obrátenie. Nesmie to byť 
obrátenie len navonok, krátkodobé, len také, aby 
ukľudnilo na chvíľu naše svedomie. Nesmú to byť 
len slová, ktoré vyjadrujú zbožné priania: teraz to 
už naozaj bude lepšie, pokúsim sa s tým niečo 
urobiť...  

Obrátiť sa znamená v prvom rade zmeniť spôsob zmýšľania, spôsob hodnotenia a 
spôsob života. Vo veľkom pôste Boh každému, kto sa chce obrátiť, dáva svoju posilu 
a požehnanie. Lebo On chce, aby sme sa pred Neho stavali s čistým srdcom.  
Cesta obrátenia, ktorú začíname, vyžaduje konkrétne skutky. Nemôžu to byť len 
slová hodené do vetra. Treba nám konať skutky lásky nie preto, aby sme sa páčili 
ľuďom, ale preto, aby sme nimi oslávili Otca, ktorý vidí v skrytosti.  
Modlitba, pôst a almužna sú prostriedky, ktoré nám pomôžu priblížiť sa k Bohu. 
Pomôžu nám zbaviť sa egoizmu, otvoria naše oči pre potreby druhého, pomôžu nám 
všimnúť si hodnoty našich blížnych.  
Modlitba upriamuje naše srdce na Boha. V nej môžeme zahrnúť všetko, čo je 
predmetom našich starostí a neistoty. Modlitbou vyjadrujeme našu vďaku Bohu. 
Ona nám pomáha viac dôverovať Bohu, lebo On dokáže oveľa viac než len to, čo si 
my dokážeme predstaviť.  
(pokračovanie na s. 2) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Pôst, pre ktorý sa dobrovoľne rozhodneme, pomôže nám očistiť sa od hriechov, 
oslobodí nás od pokušení, ktoré nás vzďaľujú od jediného cieľa, ktorým je Boh. Pôst 
nám dáva silu v utrpení, v ťažkostiach, oslobodzuje nás od slabostí a vedie k Bohu. 
Almužna zase nám nedovoľuje uzavrieť sa do seba, pripomína nám, že nie sme sami. 
Otvára očí našich sŕdc, aby videli širšie a hlbšie. Pomáha nám, aby náš zrak 
nepozeral len na ľudské obmedzenia a slabosti, ale aby videl vo všetkom Božiu lásku 
a prozreteľnosť. Veľký pôst by sme mali prežívať v kresťanskom duchu ako deti 
nebeského Otca, ktoré s radosťou prijímajú Jeho výzvu: „Vráť sa ku mne! Mám Ťa 
rád, všimni si moju lásku.“ 
Pôst máme chápať ako šancu, ktorú nám Boh opäť dáva. Ak ho začneme prežívať 
v duchu, že je to len povinnosť, ktorú máme splniť, bude to pre nás len čas 
nepríjemného zápasu so slabosťou a zlozvykmi.  
Pôst je predovšetkým obnovením nášho vzťahu k Bohu. Preto je na mieste výzva: 
„...obráťte sa ku mne...“ (Peter Juhás) 
 

Zamyslenie nad modlitbou „Otče náš“ 
Nehovor „Otče“, ak sa nechceš správať ako syn. 
Nehovor „náš“, ak žiješ len pre seba. 
Nehovor „posväť sa meno tvoje“, ak si neuctíš Boha. 
Nehovor „príď kráľovstvo tvoje“, keď myslíš len na hmotné bohatstvá. 
Nehovor „buď vôľa tvoja“, keď sa jej nepodrobíš, aj keď vyžaduje obete. 
Nehovor „chlieb náš každodenný daj nám dnes“, ak sa nezaujímaš o ľudí, čo trú 
biedu rôzneho druhu a často nemajú ani do úst čo položiť. 
Nehovor „odpusť nám naše viny“, ak sa hneváš na svojho brata. 
Nehovor „neuveď nás do pokušenia“, ak nechceš napraviť svoj hriešny život. 
Nehovor „zbav nás zlého“, ak sa ti neprotiví všetko, čo je zlé a pomýlené. 
Nehovor „Amen“, ak ozaj neberieš vážne slová Otčenáša. 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac marec 

     1.3. - Prvý piatok - dopoludnia ako zvyčajne budem spovedať chorých, nahláste ich 
v sakristii kostola.  

     2.3. - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 7:15 
hod. a slávením sv. omše o 8:00 hod. Pozývam všetkých farníkov. 

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

     5.3. - Kňazské rekolekcie nášho dekanátu v Udavskom. Sv. omša o 9:00 hod. 

     6.3. - Popolcová streda – je to deň prísneho pôstu. Môžeme sa 3x najesť z toho raz 
dosýta a bez mäsitého pokrmu. Porušenie mäsitého pokrmu sa v tento deň 
nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Pri sv. omšiach udelím sväteninu – 
značenie popolom. 

   10.3. - Na 1. pôstnu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše 

milodary. 



 Pobožnosť krížovej cesty bude: Každý piatok o 18:00 hod. a každú nedeľu o 14:00 
hod. Ak je v daný deň sv. omša (piatok), pobožnosť bude pol hodinu pred     
sv. omšou. 

 Úplné odpustky: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval 
od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa 
koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo 
sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté 
odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň nejaký 
čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období 
pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu 
Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky. (Euchiridion indulgentiarum). 

 Jarné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, t.j. 13.3., 15.3. a 16.3.2019 sú jarné 
kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia 
a činorodá láska k blížnym. 

 Vzácni jubilanti: 16. marca 2019 o 10:00 v katedrále sv. Alžbety sv. omšou sa 
poďakujú Pánu Bohu otec arcibiskup Alojz Tkáč za 85 rokov života a otec 
kardinál Jozef Tomko za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva. Otec kardinál 
bude hneď v nedeľu 17. marca o 10:30 sláviť sv. omšu v rodisku v Udavskom. 
Sprevádzajme jubilantov aj svojimi modlitbami.   

 Deň počatého dieťaťa: každoročne 25. marec je medzinárodným dňom spomienky 
na všetky nenarodené deti. Symbolom je biela stužka. Jeho ustanovenie 
vyhádzalo z podnetu pápeža sv. Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku 
Zvestovania Pána. Je to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta 
rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Tiež je to deň spomienky na 
milióny nenarodených detí, ktorých životy boli ukončené násilím umelého 
potratu. Predovšetkým cieľom kampane je šíriť aj informácie o pomoci pre 
tehotné ženy nachádzajúce sa v krízových situáciách. Bližšie info je na: 
www.25marec.sk  

 Zmena času !!! - V noci zo soboty na nedeľu (30.3 na 31.3.) sa posúva čas z 2:00 na 
3:00 hod. 

 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: bude v nedeľu 3. 3. 2019 po sv. omšiach 
v sakristii kostola jednotlivých dedín. (Jabloň v sobotu – 2. 3.) 

 FAŠIANGOVÁ ADORÁCIA:  Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone takto: 

Pondelok 4.3.2019 
Slov. Krivé  

Jabloň 

15:30 – 17:30 

15:45 – 17:45 

Utorok 5.3.2019 
Hrabovec n./L. 

Zbudské Dlhé 

15:30 – 17:30 

15:45 – 17:45 

               Fašiangová adorácia nahrádza prvonedeľnú adoráciu 

 



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

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

Piatok 1.3.2019 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  
 Anna a Jozef Karoľ, č. 120 

Sobota 2.3.2019 
Panny Márie v sobotu 

 
Vigília 8. nedele cez rok 

7:15 
8:00 

18:00 

Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 
 Juraj a Anna Hodor 

Nedeľa 3.3.2019 
8. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP pre rodinu Berežňákovú 
ZBP a pokoj v rodine bohuznámej 
Za farnosť 

Pondelok 4.3.2019 Féria 18:00 Jabloň 
 Štefan st., Štefan ml., Marek, Ján 
a Anna Paško           /fašiangová adorácia 

Utorok 5.3.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé 
 Mária a Ján Voljanský;  Mária 
a Štefan Voljanský  /fašiangová adorácia 

Streda 6.3.2019 
Popolcová streda 

(deň prísneho pôstu)  
značenie popolom 

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

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

 Ján, Gregor a Terézia 
 Margita, Štefan, Mária, Štefan a Anna 
 Anna a Vasiľ Fic 
 František a Mária Demčák, č. 126 

Štvrtok 7.3.2019 Féria 7:00 Slov. Krivé  Štefan, Anna a Milan 
Piatok 8.3.2019 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Ján, Mária a Alžbeta Duda     /kr. cesta 
Sobota 9.3.2019 Vigília 1. pôstnej nedele 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Monika (50.r.) 

Nedeľa 10.3.2019 
1. pôstna nedeľa 

(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Štefan (70.r.)              /14:00 kr. cesta 
Poďakovanie Moniky za 50.r.     

Utorok 12.3.2019 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Anna Gužíková (1.výr.) 
Streda 13.3.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Mária, Michal a Juraj                  /kántry 
Štvrtok 14.3.2019 Féria 18:00 Jabloň  Štefan, Michal, Mária a Michal 
Piatok 15.3.2019 Féria 18:00 Slov. Krivé  Irena,Štefan a Mária/kántry a kr.cesta 

Sobota 16.3.2019 Vigília 2. pôstnej nedele 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP rodina Hrebeňáková a Dudová 
ZBP Ján (50.r.)                                  /kántry 

Nedeľa 17.3.2019 2. pôstna nedeľa 
8:00 
9:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP a poďakovanie – Adela 
ZBP Mária (55.r.)               /14:00 kr. cesta 

Utorok 19.3.2019 Sv. Jozef, ženích Panny Márie 18:00 Slov. Krivé  Štefan Balica 
Streda 20.3.2019 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Štvrtok 21.3.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 22.3.2019 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone                           /kr. cesta 
Sobota 23.3.2019 Vigília 3. pôstnej nedele 18:00 Hrabovec n./L. ZBP rodina Židziková (45.r.) 

Nedeľa 24.3.2019 3. pôstna nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP rodina Čopanová 
Za farnosť                           /14:00 kr. cesta 
ZBP a poďakov. Bohu za bohuzn. rodinu 

Pondelok 25.3.2019 
Zvestovanie Pána  

(neprikázaný sviatok) 
17:00 
18:00 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Štefan Dzurov (1.výr.) 
 Peter Ferčák (1.výr.) 

Streda 27.3.2019 Féria 18:00 Slov. Krivé  Helena, Michal a Veronika 
Štvrtok 28.3.2019 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Anna a Ján Timuľak (Gondoľ), č. 127 
Piatok 29.3.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Michal a Mária Jacko              /kr. cesta 
Sobota 30.3.2019 Vigília 4. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé ZBP vnuk Jakub a jeho krstný otec 

Nedeľa 31.3.2019 
4. pôstna nedeľa 

(zmena času: 2:00 => 3:00) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť                           /14:00 kr. cesta 
ZBP Terézia Paulišinová (65.r. a 45.manž) 
ZBP rodina Dzurová a Dušáková  

 

* HR  Štefan Kolesár, Edita Šuhajdová, Henrik Hrin, Bernarda Ferčáková, Jozef Demčák, Ján Folenta, Mária Pastiriková 
* JA   Emil Dušák, Helena Hodorová, Anna Gribová, Ján Kontuľ, Ján Lukáč, Štefan Dzurov 
* ZD  Mária Jacková, Jozef Hrin 
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