
 
 

 
 

O kňazoch  

V priebehu života najmä veriaci, ale aj neveriaci 
spoznajú viacerých kňazov. Často sa nevyhnú tomu, aby ich nehodnotili. Na 
jednom im imponuje štýl jeho kázní, ďalší má srdečný vzťah k starým a chorým, niektorí 
vedia zorganizovať opravu fary, či kostola, ďalší sú výborní v katechéze a vyučovaní... Tak 
ako vidia pozitíva, vidia aj negatíva. A pri tých sa pozastavujú častejšie. Ale čo je horšie, 
jedna chyba dokáže zatieniť všetko to dobré. Kňaz môže preukázať službu mnohokrát, ale 
keď raz nesplní očakávania, tak sa na všetko zabúda. A najhoršie je to, že na základe chyby 
jednotlivca sa posudzujú všetci.  

Zhruba pred rokom napísal misionár pôsobiaci v Angole, páter 
Martin Lasarte, SDB list, ktorý adresoval americkému denníku 
The New York Times. V ňom píše: 
Drahý brat novinár, drahá sestra novinárka! 
Som jednoduchý katolícky kňaz. Som hrdý na svoje povolanie 
a som v ňom šťastný. Už viac ako dvadsať rokov žijem v Angole 
ako misionár.  
Konštatujem, že v mnohých médiách, najmä vo vašom denníku, 
vidno nárast počtu článkov, ktoré sa zaoberajú pedofilnými 
kňazmi.  
Samozrejme, že sa (...) vyskytli pedofilní kňazi, (...) a existujú 

prípady aj v dnešnej dobe… Nepochybne, všetky sú odsúdeniahodné. 
Niektoré novinárske správy o týchto prípadoch sú vyvážené a objektívne, iné 

prehnané, podporujúce predsudky a vyvolávajúce nenávisť. Ja sám cítim veľkú bolesť 
z nesmierneho zla, ktoré spôsobujú niektorí z tých, ktorí by mali byť živými znameniami 
Božej lásky. (...) 

Vo mne však vyvoláva silný dojem skutočnosť, že je tak málo správ o tisíckach 
kňazov, ktorí obetujú svoje životy tým, že sa vo všetkých častiach sveta obetavo venujú 
miliónom detí a adolescentov, (...) chudobným alebo znevýhodneným. 

Myslím si teda, že denník The New York Times nemá záujem dozvedieť sa: 
 že som musel previesť desiatky vyhladovaných detí cez mínové polia, ktoré 

vznikli počas vojny v roku 2002 medzi Cangumbe a Luena [dve mestá v Angole], 
pretože to vláda nedokázala urobiť (...); 

 že som musel pochovať desiatky detí, ktoré zomreli, keď utekali pred vojnou; 
 že sme zahránili život tisíckam ľudí v Moxico [oblasť v Angole] vďaka jedinému 

existujúcemu zdravotnému stredisku v oblasti, ktoré má rozlohu 90 000 km2, 
rozdávajúc potraviny a semená na siatie; 

 že sme mohli poskytnúť vzdelanie a školy viac ako 110 000 deťom počas 
posledných desiatich rokov. 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Asi málo niekoho zaujíma skutočnosť, že sme spolu s inými kňazmi 
 museli pomôcť asi 15 000 ľuďom, ktorí po tom, čo sa vzdali, bývali vo vojenských 

táboroch, pretože im vláda a OSN potraviny nedodávali; 
 nie je to, samozrejme, zaujímavá správa, že 75-ročný kňaz, páter Roberto, ešte 

stále brázdi ulicami mesta Luandy, aby sa postaral o deti z ulice tým, že ich 
odvedie do centier (...); 

 správa o tom, že naši kňazi alfabetizujú stovky väzňov, nie je azda až tak 
zaujímavá a dôležitá;  

 podobne je zbytočné vedieť, že iní kňazi, ako napríklad páter Stéphane, otvárajú 
útulky pre mladých, s ktorými sa zle zaobchádzalo (...); 

 tým menej je zaujímavé, že 80 ročný páter Maiato navštevuje jednotlivé domy 
chudobných a prináša útechu chorým a zúfalým; 

 nie je to zaujímavá správa, že cca 60 000 kňazov (zo 400 000 kňazov a rehoľníkov 
na celom svete) zanechalo svoju vlasť a svoje rodiny, aby mohlo slúžiť svojim 
blížnym v zdravotných strediskách pre malomocných, v utečeneckých 
táboroch a sirotincoch; že sa starajú o deti (...), ktorých rodičia umreli na AIDS; že 
založili školy pre najchudobnejších, stredné odborné školy, zdravotné strediská pre 
nakazených HIV a podobne… 

 nehovorí sa ani o tých, ktorí obetujú vlastný život vo farnostiach a misijných 
strediskách, aby ľuďom mohli byť nápomocní (...); 

 nie je to informácia do novín, že môj priateľ páter Marc-Aurèle zorganizoval 
transport detí z Kalulo do Dondo počas vojny v Angole a že po ňom strieľali, 
keď sa vracal zo svojho podujatia alebo že brat François zahynul spolu s piatimi 
katechétkami, keď sa ponáhľal pomôcť ľuďom v najchudobnejšej vidieckej časti 
krajiny; 

 že desiatky misionárov zomrelo v Angole na maláriu, pretože zdravotníctvo je 
tam na veľmi slabej úrovni; 

 že viacerí kňazi zahynuli pri výbuchu mín, keď šli navštíviť svojich veriacich 
(...žiaden z nich nemal viac ako 40 rokov); 

 hovoriť o „normálnom“ kňazovi, ktorý má svoju prácu, ťažkosti a radosti, obetavo 
a vytrvalo sa venuje svojmu spoločenstvu… o tom sa nepíše. 

Pravda je taká, že my, kňazi, nechceme vytvárať informácie, ale jednoducho prinášať 
evanjelium, radostnú zvesť, ktorá bez veľkého hluku začala o sebe hovoriť počas Veľkej 
noci. Strom, ktorý padne, narobí viac hluku ako tisíc rastúcich stromov.  

Týmito slovami však nechcem brániť Cirkev a jej kňazov. Kňaz nie je hrdina, je 
jednoducho normálny človek, ktorý sa svojou ľudskou prirodzenosťou usiluje 
nasledovať Krista a slúžiť mu v jeho bratoch a sestrách. 

U kňazov nájdeme mnoho krehkostí a biedy – ako u každej ľudskej bytosti. Nájdeme 
v nich však aj prejavy krásy a veľkosti, tiež ako u každej ľudskej bytosti.  

Obsedantne nástojiť (a niekedy ide o určitý druh prenasledovania) na jednej bolestne 
téme (a strácať z dohľadu celkovú činnosť) znamená vedome vytvárať urážlivé karikatúry 
katolíckeho kňazstva, ktoré ma urážajú. 

Preto ťa, drahý priateľ novinár, drahá priateľka novinárka, prosím a žiadam, aby si 
vyhľadával/a Pravdu, Dobro a Krásu. Týmto spôsobom budeš môcť rásť v šľachetnosti 
svojej novinárskej profesie. 
(krátené; celý list je uverejnený na: zasvatenyzivot.sk/list-reholneho-knaza-denniku-the-
new-york-times/) 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac máj 

   

 3.5. –   Prvý piatok v mesiaci - sviatosť zmierenia chorým budem vysluhovať ako zvyčajne 
od 9.00 hod. od Hrabovca n/L. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

 4.5. –    Fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 17:45 hod. 
a slávením sv. omše o 18:30 hod. Tento mesiac sa predmodlievať ruženec budú 
členovia ružencového bratstva zo Slovenského Krivého. 

 5.5. – Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 
Prvonedeľná pobožnosť:  
Jabloň 14:00 – pobožnosť; cca 14:20 – ruženec + Litánie loretánske;  
Slov. Krivé 14:00 – ruženec + Litánie loretánske; cca 14:30 - pobožnosť 

 12.5. -  Nedeľa Dobrého Pastiera – zbierka na kňazský seminár. Za milodary Pán Boh  
zaplať. V tento deň je zároveň Deň otvorených dverí v Kňazských seminároch. 

 26.5. - slávnosť 1. svätého prijímania v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Tohto roku 
k Eucharistii pristúpi 6 detí. Zahŕňajme ich do svojich modlitieb. 

––––––––––––––––––––– 

 Loretánske litánie: mesiac máj je mesiacom mariánskym, keď sa budeme vždy večer 
o 18:00 hod. v celej farnosti stretávať na modlitbu mariánskych litánií. Ak v tento 
deň bude sv. omša, potom pred sv. omšou ako súčasť sv. ruženca. 

 Fatimská sobota v Obišovciach: pre náš dekanát bude 4.5. od 9:00. Srdečne ste pozvaní. 
 Týždeň modlitieb za duchovné povolania: začína sa od 5.5. do 12.5. Veriaci, ktorý sa 

v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné 
povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 

 Deň rodiny: 15. máj je Medzinárodným dňom rodiny. Sprievodné akcie pre deti si môžete 
pozrieť na: denrodiny.sk V Košiciach bude 26. 5. 2019. 

 Prosebné dni: 27. 5., 28. 5. a 29. 5. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom 
prosebných dní sú prosby za úrodu. 

 Novéna k Duchu Svätému: od 31. 5. sa začína Novéna k Duchu Svätému. Budeme sa ju 
modliť vždy v rámci mariánskych litánií večer o 18:00 hod., alebo ak bude v ten deň 
sv. omša, tak pred sv. omšou. 

 Farská púť do Vysokej nad Uhom: v sobotu 15. 6. bude pútnická sobota v rodisku bl. Anny 
Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom so začiatkom o 15:00. Autobus odchádza 
o 13:00. Poplatok je 7€. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristii kostola. 

 Program prípravy PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: 

11.5.2019 Sobota 10:00 Katechéza pre deti a príprava na sv. zmierenia 
18.5.2019 Sobota 10:00 Nácvik v kostole 

25.5.2019 Sobota 
9:00 
10:00 

Prijatie sviatosti zmierenia  
Generálka nácviku 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac MÁJ – prvopiatková 
Pondelok 29.4.2019 Hrabovec n./L. 17:00 – 18:30 

Utorok 30.4.2019 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 
Streda 1.5.2019 Jabloň 17:00 – 18:30 

Štvrtok 2.5.2019 Slov. Krivé 17:45 – 18:30 



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

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

Streda 1.5.2019 Sv. Jozef, robotník (ľs.) 18:30 Jabloň  Ján, Juraj, Michal, Zuzana a Zuzana Dušák 

Štvrtok 2.5.2019 Sv. Atanáz, bisk. a uč. C. (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Ján Marcinov 

Piatok 3.5.2019 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 
 Ján, Anna Džugan a Jozef Demčák;  
 Michal, Anna  a Ignác Gamrát 

Sobota 4.5.2019 Vigília 3.veľkon. nedele 
15:00 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. 
 
Hrabovec n./L. 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 5.5.2019 
3. veľkonočná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 
 

Za farnosť 
ZBP rod. Hodorová a Sklenčárová 
 manželia Kulanoví, Bodnároví, 
Kocajoví, Cusheroví a Juraj 

Pondelok 6.5.2019 Za duchovné povolania 18:30 Hrabovec n./L. 
 Anna Pekalová;  Michal, Helena 
Šefčík;  Ján, Anna, Juraj a Anna Pekala 

Utorok 7.5.2019 Za duchovné povolania 7:00 Zbudské Dlhé  Helena Boberová 

Štvrtok 9.5.2019 Za duchovné povolania 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP rodina Bachurová, č. 12 
 Pavlína Dudová 

Piatok 10.5.2019 Za duchovné povolania 18:30 Zbudské Dlhé  Štefan, Helena, Jozef a Oľga 
Sobota 11.5.2019 Vigília 4.veľkon. nedele 18:30 Jabloň  Ján a Anna Jesenko 

Nedeľa 12.5.2019 
4. veľkonočná nedeľa 

(zbierka na kňazský seminár) 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

Za farnosť 
ZBP Anna (30.r.) 
 Štefan a Veronika Cichý;  Ján a Mária 
Valichnáč 

Pondelok 13.5.2019 Panny Márie Fatimskej (ľs.) 18:30 Hrabovec n./L.  Júlia a Ján Benej;  Helena a Michal Židzik 

Utorok 14.5.2019 Sv. Matej, apoštol (sv.) 18:30 Zbudské Dlhé  Jozef Slivka 

Štvrtok 16.5.2019 Sv. Ján Nepomucký, muč.(sp.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Milan, Marián a Peter 
 Michal, Anna, Michal a Agnesa 

Piatok 17.5.2019 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Dana a Peter Zaťko;  Helena a Ján Židzik 

Sobota 18.5.2019 Vigília 5.veľkon. nedele 
15:00 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
ZBP Helena Balicová (85.r.) 

Nedeľa 19.5.2019 5. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

ZBP Margita (80.r.) 
ZBP Viliam (50.r.) 
Za farnosť 

Pondelok 20.5.2019 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 22.5.2019 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 23.5.2019 Féria 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 24.5.2019 Féria 18:30 Slov. Krivé  Štefan Balica 
Sobota 25.5.2019 Vigília 6.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé ZBP pre vnuka Adama s rodinou 

Nedeľa 26.5.2019 6. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP rodina Lehetová 
ZBP rodina Jevičová (65.r.) 
Za prvoprijímajúce deti /1. sv. prijímanie 

Utorok 28.5.2019 Féria 7:00 Jabloň  Ján  

Streda 29.5.2019 Vigília Nanebovstúpenia Pána 18:30 Slov. Krivé ZBP Ján a Jozef 

Štvrtok 30.5.2019 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Henrik Hrin a Július Hriš 
ZBP Anna Džuganová (65.r.) 

Piatok 31.5.2019 Féria 7:00 Slov. Krivé  Štefan Meždej, Anna a Štefan Meždej 
 

* HR  Edita Šuhajdová, Henrik Hrin, Bernarda Ferčáková, Jozef Demčák, Ján Folenta, Mária Pastiriková, Ján Demčák, 
Juraj Karoľ 

* JA   Anna Gribová, Ján Kontuľ, Ján Lukáč, Štefan Dzurov, Ján Gazdik 
* ZD  Mária Jacková, Jozef Hrin, Štefan Bober 
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