
 
 

 
 

Eucharistia 

Istý otec spomína: Moje dieťa nechcelo jesť. 
Tak som mu to dal príkazom a išiel som na balkón fajčiť. Drobec volal, že 
mám zavrieť dvere, lebo je mu zima. Nové balkónové dvere sa však zatvárajú len 
zvnútra, preto som mu povedal, nech ich sám zavrie. Môj poslušný Jonáško zavrel – 
a akonáhle zistil, že sa k nemu nedostanem, odložil lyžicu, zapol si telku a mňa 
vonku si nevšímal. Klopal som, ale on sa iba usmieval, pekne som ho prosil, načo 
začal vyjednávať. Povedal, že otvorí, ak mu sľúbim, že nemusí jesť. Ešteže nechcel, 
aby som si kľakol! Tak ponížiť by som sa nenechal. Začal som búchať, nech okamžite 
otvorí. Ďalej sa veselo smial, ale mňa už v  tričku s krátkym rukávom humor prešiel. 
Poriadne som tresol do dverí a povedal mu, že ho zderiem ako hada. Môj synček sa 
zľakol. Potom povedal, že by mi aj otvoril, ale bojí sa, že dostane na zadok. 
Toto trvalo dobrých dvadsať minút; ľudia z domu oproti pozerali na mňa ako 
na blázna. Nakoniec som mobilom zavolal na pevnú linku a zmeneným hlasom som 
si k telefónu pýtal seba samého. Jonáš povedal, že otec nemôže ísť k telefónu, lebo je 

na balkóne. Nato som odvetil, že ja viem, ako tam svojho otca 
vymkol. Jonáš sa opýtal: odkiaľ to vieš? Povedal som, že som 
Nebeský Otec a viem všetko, aj to, že nechce jesť. Na druhom 
konci telefónu bolo chvíľu ticho, potom sa ma spýtal, či ako Boh 
môžem zariadiť, aby nedostal bitku. To sa mi nepáčilo, ale na 
druhej strane, Boh je milosrdný, tak som mu to sľúbil. Jonáš mi 
potom bez slova otvoril dvere a začal jesť. Ani ja som nič 
nepovedal, iba som si k nemu sadol a spýtal sa ho, ako mu chutí? 
„Dobre, otec,“ povedal a po chvíli dodal, „volal mi Boh.“ „A čo 

povedal?“  „Že mám jesť.“ 
Otec svojmu dieťaťu nechcel zle, chcel len, aby jedol, aby žil a rástol. Z láskou 

mu to všetko pripravil. Prijímať potravu to je dennodenná záležitosť - tá 
najpodstatnejšia záležitosť. Je veľa skutočností, ktoré potrebujeme dennodenne 
k životu – mobil, internet, auto... no nie sú až tak podstatné, ako potrava. Prečo? 
Lebo bez potravy zomierame. 

Sám Kristus hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z 
tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“     
(Jn 6,  51) 

Vážme si tento vzácny Boží dar pre nás, vážme si Jeho samého, že nás živí, 
a prijímajme ho čím častejšie, aby sme pre večnosť nezomreli. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac jún 

   

 1.6. –  fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 17:45 
hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod.  

 2.6. –  prvá nedeľa v mesiaci. V tento deň bude zbierka na masmédia. Tým pádom 
ofera na kostol sa posúva o týždeň neskôr. Za milodary Pán Boh zaplať.  
Prvonedeľná pobožnosť:  
Hrabovec n./L. 14:00 – pobožnosť; cca 14:15 – ruženec + Deviatnik k Duchu 
Svätému  
Zbudské Dlhé 14:00 – ruženec + Deviatnik k Duchu Svätému; cca 14:30 - 
pobožnosť 

 6.6. – prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Slovenskom Krivom bude krátka pobožnosť. 

 7.6. - prvý piatok v mesiaci. Chorých budem spovedať ako zvyčajne od 9.00 hod. 
Nahláste ich v sakristii kostola. 

 8.6. - v Hrabovci n./L. budeme sláviť Vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Začne sa o 18:45  
Bdením vo večeradle. 

 11.6. - 24. výročie konsekrácie kostola v Hrabovci n./L. Pripomenieme si to pri         
sv. omši na Svätodušný pondelok (10.6.) o 18:30 hod. 

 20.6. - slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) bude 
eucharistická pobožnosť; v Zbudskom Dlhom obrad procesie (oltáriky). Prosím 
deti (zvlášť všetky prvoprijímajúce), aby si priniesli košíky s lupienkami. 

 28.6. - Te Deum – ukončenie školského roka v kostole v Hrabovci n./L. o 9:30 hod. 

 28.6. - slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po všetkých sv. omšiach (aj 
vigílijných) bude odprosujúca pobožnosť.  
V Jabloni budú po sv. omši oltáriky po dedine a napokon adorácia Sviatosti 
Oltárnej do 21:30 hod. 

 29.6. - v tento deň je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Po sv. omši bude zbierka na 
„Dobročinné diela sv. Otca“. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať. 

 30.6. - odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni o 10:30 hod. 
Hlavným celebrantom bude dp. Radoslav Bačo, kaplán v Ľubiši. Veriaci z tejto 
filiálnej obce srdečne pozývajú celú farnosť uctiť si Božské Srdce.  

 30.6. - pripomíname si 17. výročie konsekrácie kostola v Zbudskom Dlhom.  
––––––––––––––––––––– 

 Litánie k Božskému Srdcu: v mesiaci jún, sa budeme modliť litánie k Srdcu Ježišovmu 
vždy 15 min. pred svätou omšou.   

 Medzinárodný deň detí: už tradične prvý júnový deň patrí deťom. Naša mládež si pre 
deti pripravila zábavné popoludnie, ktoré bude v sobotu - 1. 6. od 15:00 do 
17:00 na farskom dvore. Všetky deti sú srdečne pozvané.  

  Deň otcov: tretia júnová nedeľa je venovaná hrdinstve našich otcov a osláv 
otcovstva všeobecne. 



 Diakonská a kňazská vysviacka: v dňoch 14.6. a 15.6. v košickej katedrále sv. Alžbety 
kandidáti príjmu z rúk o. arcibiskupa svätenia diakonát a kňazstvo. V týchto 
dňoch zahŕňajme diakonov a novokňazov aj do svojich modlitieb. 

 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€. 

 Farská mariánska púť do Poľska (Tuchov – Licheň – Čenstochová): uskutoční sa 
v dňoch 30.8. – 31.8.2019. Púť je v štádiu plánovania a vybavovania všetkých 
potrebných záležitosti. Bližšie informácie poskytnem v rámci nedeľných 
oznamov. 

 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky pri slávnostiach a to: 

1. na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni Creator“ 

2. na slávnosť Kristovho Tela a Krvi – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na recitovaní 
(speve) hymnu „Tantum ergo“ – „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ 

3. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime“ – „Najmilší Ježišu“ 

4. počas odpustovej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni. 
 nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez 

rok. Od pondelka (5. 6.) sa modlíme modlitbu Anjel Pána. 
 45. výročie kňazskej vysviacky: náš rodák, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober si 8. júna 

pripomína 45 rokov kňazstva. Myslíme na o. arcibiskupa aj v našich modlitbách. 
 Úmysly sv. omší v Jabloni a Hrabovci n./L.: od 1. 6. do 16. 6. môžete nahlásiť úmysly 

sv. omší, ktoré budú slúžené k okrúhlemu životnému alebo manželskému 
jubileu. Od 18.6. do 30.6. všetky ostatné úmysly. Slúžené budú v mesiacoch 
júl 2019 – december 2019. 
     *********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac JÚN - prvopiatková 

Utorok 
(2 kňazi) 

4.6.2019 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

  16:00 – 17:15* 
17:15 – 18:30 

Streda 5.6.2019 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 
Štvrtok 6.6.2019 Slovenské Krivé 17:30 – 18:30 

* sv. prijímanie podávané nebude 

     *********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac JÚL - prvopiatková 

Piatok 
(2 kňazi) 

28.6.2019 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

  16:00 – 17:00* 
17:00 – 18:30 

Utorok 2.7.2019 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 

Streda 3.7.2019 Slovenské Krivé 17:30 – 18:30 
* sv. prijímanie podávané nebude 

 



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

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

Sobota 1.6.2019 Vigília 7.veľkon. nedele 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Marta Karoľová (65.r.) 

Nedeľa 2.6.2019 
7. veľkonočná nedeľa 
(zbierka na masmédia) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za členov bratstva sv. ruženca 
ZBP Mária (50.r.) 
ZBP Peter (50.r.) 

Utorok 4.6.2019 Féria 18:30 Hrabovec n./L. ZBP bohuznáma                                     /spoveď 
Streda 5.6.2019 Sv. Bonifác, bisk. a muč. (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Ján, Anna, Juraj a Mária                   /spoveď 
Štvrtok 6.6.2019 Za duchovné povolania 18:30 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz                             /spoveď 

Piatok 7.6.2019 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova 
 Henrich, Zuzana a Michal Kocaj 

Sobota 8.6.2019 Vigília Zoslania Ducha Svätého 
18:45 
19:30 

Hrabovec n./L. 
Bdenie vo večeradle 
Za farnosť 

Nedeľa 9.6.2019 
Zoslanie Ducha Svätého 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Štefan Balica (1.výr.) 
Za farnosť 
Za pomoc v chorobe pre Margitu (80.r.) 

Pondelok 10.6.2019 Svätodušný pondelok 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Anna a Jozef Gamrát 
Anna, Štefan Kolesár;Mária, Andrej Židzik 

Utorok 11.6.2019 Sv. Barnabáš, apoštol (sp.) 7:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 

Štvrtok 13.6.2019 
Nášho Pána Ježiša Krista, 

najvyššieho a večného kňaza 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Jozef Hrin 
* za  z Jablone 

Piatok 14.6.2019 Féria 7:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 

Sobota 15.6.2019 Vigília Najsvätejšej Trojice 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Mária, Helena a Jozef Kolesár 
 Ján Tkáčik, kňaz            /púť – Vysoká n./U. 

Nedeľa 16.6.2019 Najsvätejšej Trojice 
7:00 
8:00 

Slov. Krivé  
Jabloň 

 Milan, Mária, Jozef a Štefan 
 Michal Hodor ml. a Ján Hodor 

Utorok 18.6.2019 Féria 7:00 Jabloň  Helena, Štefan a Štefan Andrejov 

Streda 19.6.2019 Vigília Najsv. Kr. Tela a Krvi 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Milan, Juraj, Monika a Jozef 
 Michal, Michal a Anna Dudo 

Štvrtok 20.6.2019 
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 

(prikázaný sviatok) 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP Anna Cichá (60.r.) 
ZBP Pavol                                               /oltáriky 

Piatok 21.6.2019 Sv. Alojz Gonzága, reh. (sp) 7:00 Slov. Krivé  Jozef, Mária Židzik a Elena 
Sobota 22.6.2019 Vigília 12. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP rod. Pohlová, Dudová a Sitarčiková 

Nedeľa 23.6.2019 12. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
Za  členov ružencového bratstva 
ZBP Ján (50.r.) 

Pondelok 24.6.2019 Narodenie sv. Jána Krstiteľa (sl.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Michal a Anna, Milan, Marián a Peter 
ZBP Ján Dušák 

Utorok 25.6.2019 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Ján a Anna Kocaj 
Streda 26.6.2019 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Michal Pastirik a Jozef Gužik ml. 

Štvrtok 27.6.2019 Vigília Najsv. Srdca Ježišovho 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
 Helena, Anna a Jozef Hrin 

Piatok 28.6.2019 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo(sl) 
(Jabloň: adorácia 20:00-21:30) 

9:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Štefan Bačko, Jozef, Ján a Štefan    /Te Deum 
ZBP Simona (20.r.) /Ipsa die; HR a JA spoveď 

Sobota 29.6.2019 

Sv. Petra a Pavla, apoštolov  
(prikázaný sviatok) 

(zbierka „Dobročinné diela 
Svätého Otca“) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

ZBP Katarína, Evka a Silvia 
ZBP Peter (40.r.) 
 Mária, Andrej, Helena a Andrej 
ZBP rodina Jevičová (45.r.manž.) 

Nedeľa 30.6.2019 13. nedeľa cez rok 

7:00 
8:00 
9:15 

10:30 

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

ZBP Dominik, Adam, Adrián a Markus  
Za farnosť 
ZBP Ján Kulan, kňaz (35.r.) 
Za členov SNSJ                 /odpustová slávnosť 

 

* 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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