
 
 

 
 

Prehodnotiť život 

Jednou z veľmi sledovaných relácií na 
ktorejkoľvek televíznej stanici je predpoveď počasia. Akosi táto tému už 
neodmysliteľne patrí k spravodajstvu, ktoré, môžeme to tak povedať, zahŕňa správy, šport 
a predpoveď počasia. A nielen v televízii, ale aj v rozhlase či masmédiách nechýba táto 
časť spravodajstva. Dosť často sa o nej diskutuje, hlavne vtedy, ak predpoveď nevyšla tak, 
ako ju predpovedali.  

Veľká sledovanosť, od najmladších až po tých najstarších, svedčí o tom, že chceme 
vedieť, ako sa máme obliecť; či sa nám oplatí ísť na chatu cez víkend. Zaujíma nás tiež to, 
aké je počasie v letoviskách, kde sa chystáme na dovolenku. Túžime teda poznať aspoň 
najbližšiu budúcnosť. A to sa netýka len počasia. Túžime vedieť a poznať aj budúcnosť, 
ktorá čaká každého jedného z nás. Dnes sa nám ponúkajú rôzne programy, kde nám 
s takmer „neomylnosťou“ predpovedia našu budúcnosť. Stačí vytočiť číslo a ... 

Áno, túžime poznať budúcnosť. Človek po tom túži od nepamäti. Vymýšľal rôzne 
metódy, spôsoby, aby sa mu aspoň „cez škáročku“ podarilo nakuknúť do budúcnosti, aby 
sa mu podarilo odhaliť, čo ho čaká a neminie.  

A naozaj, človek už objavil množstvo vecí, dokáže 
predpovedať niektoré prírodné úkazy, pohromy. No takmer 
vôbec sa nepodarilo odhaliť budúcnosť toho-ktorého 
človeka; človek nedokáže predpovedať svoju budúcnosť.  

A pravdepodobné preto je potrebné z času na čas sa 
zastaviť, pozrieť sa na svoj život, na to, ako žijeme 
a prehodnotiť ho. Je to dôležité aj z toho hľadiska, aby 
človek zistil a objavil, kam smeruje; či jeho život nejde 
nesprávnym smerom, či nepokazil niečo v živote, čo by bolo 

potrebné napraviť. To je záležitosť, ktorá je určite viac náročná a pravdepodobne menej 
zábavná ako predpovedanie budúcnosti. No je to veľmi dôležité.  

Je ťažké si v dnešnej dobe nájsť na to čas, keď „nestíhame“ iné veci a možno 
dôležitejšie. Sme tak ponorení do života, do každodennej reality, že život sa nám stáva 
stereotypom a neuvedomujeme si, kam smerujeme.  

Nie je jednoduché rozmýšľať nad sebou a ešte ťažšie je niečo prehodnotiť, zvlášť 
vtedy, ak je tu riziko, že sa môžu objaviť skutočnosti, ktoré budú negatívne, ktoré nám 
ukážu, že nie sme až takí super, ktoré nám ukážu, že sme pochybili. Ak si však na to 
nenájdeme čas teraz, ten čas si raz nájde nás. No bude s tým spojené ešte väčšie riziko – 
riziko toho, že sme kráčali nesprávnym smerom a to nielen kúsok, ale celú cestu. Ak si 
však dokážeme nájsť čas, tak potom môžeme napraviť vlastné chyby a „naplánovať“ 
ďalšiu budúcnosť. A ešte niečo. Určite to nedopadne s nami tak, ako s predpoveďou 
počasia, ktorá sa nepodarila. 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Zaujímavosti o Vatikáne a pápežoch 

Čo sa deje z tisícmi darov, ktoré pápež dostáva od veriacich?  
Okrem umeleckých diel, ktoré sú odovzdané do jedného z vatikánskych múzeí, takmer všetky 
dary (napr. aj videokamery či iné prístroje) sú rozdané chudobným rodinám. 

Ako fungujú telefóny vo Vatikáne?  
Telefónna sieť vo Vatikáne je jednou z najdokonalejších na svete. V roku 1886 mal Vatikán ako 
prvý štát na svete vlastnú telefónnu ústredňu, o päť rokov skôr, ako bola prvá telefónna 
ústredňa nainštalovaná v USA. Do Vatikánu denne smeruje okolo osemnásťtisíc zahraničných 
telefonátov. Toto číslo pred Vianocami stúpne na dvadsaťpäťtisíc hovorov denne.  

Ako vznikla švajčiarska garda?  
Švajčiarsku gardu založil pápež Július II., nazývaný pápež-bojovník, ktorý bol ako pápežský 
legát nadšený švajčiarskym vojskom natoľko, že v roku 1478 presvedčil pápeža Pia IV., aby 
uzatvoril spojeneckú dohodu so švajčiarskymi kantónmi. Keď sa v roku 1506 stal pápežom, do 
Ríma pozval 150 švajčiarskych vojakov. 

Aké boli primáty Jána Pavla II? 
Ján Pavol II. bol prvým pápežom, ktorý čítal bez okuliarov /používal kontaktné šošovky/. Bol 
prvým pápežom, ktorý nosil náramkové hodinky, lyžoval a zdolával hory. Na konkláve /voľba 
pápeža/ prišiel s pár drobnými - 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Bol prvým 
pápežom, ktorý nosil oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom 
hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II. drží i primát v počte nalietaných kilometrov.  

Ako dlho sa môže voliť pápež? 
Neexistuje časové ohraničenie konkláve, voľby nového pápeža. Najdlhšia voľba sa odohrala po 
smrti pápeža Klementa IV. v roku 1268. Kardináli potrebovali na zvolenie pápeža Gregora X.     
2 roky, 9 mesiacov a 2 dni. 

Aký je pápežov plat? 
So zvolením jedného z kardinálov za pápeža dostáva sa dotyčnému povýšenia, no zároveň i 
poníženia. Je to možno neuveriteľné, ale pravdivé - pápež nezarába ani cent! Pápež nevlastní 
dokonca ani žiadne osobné konto v banke. 
Ktorý pápež takmer stratil vo vatikánskej knižnici život? 

Ktorý pápež bol pápežom najkratšie? 
Pápež Štefan II. zomrel po 4 dňoch od svojho zvolenia. Bolo to v roku 752. 22. marca bol 
zvolený a 25. marca zomrel. Jeho nasledovník si zvolil takisto meno Štefan II. Preto sa ku nemu 
do zátvorky pridáva číslovka III. 

Kto napísal hymnu Vatikánu? 
Vatikánsku hymnu napísal a skomponoval francúzsky skladateľ Charles Gounod v roku 1869. 
Hymnu možno počuť aspoň raz týždenne v Rádiu Vatikán. 

Koľko kníh sa nachádza vo Vatikánskej knižnici? 
Vatikánska knižnica nepatrí medzi najväčšie na svete svojou rozlohou, ale svojim bohatstvom 
kvality uchovávaných kníh a rukopisov. V regáloch knižnice sa nachádza asi milión kníh, 100 
tisíc rytín a tiež asi 100 tisíc rôznych rukopisov. Tieto časti knižnice sú prístupné akreditovaným 
profesorom, študentom i vedcom. 

Vatikánske rádio 
Bolo založené v roku 1929. Vysiela v 33 jazykoch, v 100 štátoch sveta. Stálych poslucháčov je 
okolo 80 miliónov. Dnes je možné správy z Vatikánu čítať aj na: vaticannews.va/sk.html 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac august 

   2.8.  –  Prvý piatok - sviatosť zmierenia pre chorých: ako zvyčajne začnem od 9:00 hod. 
z Hrabovca n./L. Chorých nahláste v sakristii kostola.  

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

   4.8.  –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať! 
      Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto:  

 Jabloň    13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  

        Slov. Krivé                    14:00 – 14:20       (so sviatostným požehnaním) 

 10.8. -  pripomíname si 11. výročie konsekrácie kostola v Slovenskom Krivom. 

 15.8.  –  Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. V rámci sv. omše 
bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si môžete so sebou priniesť.  

 16.8.  –  V tento deň bude od 16:45 v Zbudskom Dlhom sv. zmierenia pred odpustovou 
slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00  

 18.8.  –  Odpustová slávnosť v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom 
bude dp. Vincent Pristáš, farár v Ohradzanoch. Veriaci z farskej obce pozývajú celú 
farnosť putovať k sv. Štefanovi Uhorskému, kráľovi. 

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

      Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto:  

 Zbudské Dlhé    13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  

            Hrabovec n./L.           14:00 – 14:20       (so sviatostným požehnaním) 
-------------------- 
 Národný pochod za život: prebiehať bude 22. septembra 2019 v Bratislave. Do prípravy 

pochodu je možné zapojiť sa:  
- modlitbou a pôstom; informácie sú na: pochodzazivot.sk/duchovna-podpora 
- účasťou v projekte 9 mesiacov za život; informácie sú na: 9mesiacovzazivot.sk  
- dobrovoľníctvom; informácie sú na: pochodzazivot.sk  
Bližšie informácie o pochode za život budú uvedené v septembrovom čísle farského 
bulletinu. 

 Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci so spoločenstvom Hnutie na 
pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove  srdečne pozývajú na prvú PÚŤ NÁDEJE, ktorá sa 
uskutoční 25. augusta 2019 so začiatkom modlitby sv. ruženca o 9:30 hod. v Mariánskej 
diecéznej svätyni v Obišovciach.  
Na púť sú pozvaní muži a ženy v náročných životných situáciách - v manželskej kríze, po 
manželskej odluke alebo civilnom rozvode, žijúcich sami alebo v novom nesviatostnom 
zväzku, ich rodinní príslušníci, priatelia  a všetci, ktorí chcú týchto našich bratov a sestry 
podporiť svojou účasťou a modlitbou. 

 V dňoch od 5. 8. do 9. 8. a od 20.8. do 22.8. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude 
dp. Marián Halas, farár v Medzilaborciach. (tel. č. 0908568954) 

 Oznam z dekanátu: kostol Všetkých svätých v Humennom bude v mesiacoch august, 
september a október z dôvodu rekonštrukcie interiéru uzatvorený. 

 Púť do Poľska: odchod autobusu bude 30.8. o 03:00 hod. Návrat bude 1.9. okolo 03:00 
hod. Je nutné vybaviť si krátkodobé cestovné poistenie. 



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

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

Štvrtok 1.8.2019 Sv. Alfonz Mária de Liguori (sp) 18:30 Slov. Krivé  Zuzana, Štefan, Zuzana a Michal 

Piatok 2.8.2019 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 
ZBP Margita Dudová (75.r.) 

Sobota 3.8.2019 Vigília 18. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Jarmila a Imrich Motyka (45.r.manž.) 

Nedeľa 4.8.2019 
18. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP a poďakovanie za 50.r.manž. 
ZBP Mária Janošová 
ZBP Štefan a Mária (40.r.manž.) 

Pondelok 5.8.2019 Féria 7:00 
7:45 

Jabloň  
Slov. Krivé  

 Mária Hlohincová  
 Mária, Štefan, Mária a Michal  

Piatok 9.8.2019 
Sv. Terézia Benedikta, muč.,  
spolupatrónka Európy, (sv.) 

17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ľuba Dzurová 
 Henrik Hrin (1.výr.) 

Sobota 10.8.2019 Vigília 19. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé Za farnosť            /11. výročie posv. kostola 

Nedeľa 11.8.2019 19. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 
 

 Anna Pekalová 
 Jozef a Mária Kocaj 
ZBP rod. Pašková, Vajdová, Bukovská a 
Gergeľová 

Pondelok 12.8.2019 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Jozef a Helena Micanko 
Utorok 13.8.2019 Féria 7:00 Hrabovec n./L. Za  z rod. Karoľová a Bodnárová 
Streda 14.8.2019 Vigília Nanebovzatia P. Márie 18:30 Slov. Krivé Za farnosť 

Štvrtok 15.8.2019 
Nanebovzatie Panny Márie 
(požehnanie bylín a kvetov) 

prikázaný sviatok 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
Za členov bratstva sv. ruženca 
ZBP Marián a Lucia (20.r.) 

Piatok 16.8.2019 
Sv. Štefan Uhorský, kráľ 

/ZD - spoveď a adorácia/ 
18:30 Zbudské Dlhé 

 Jozef Džugan, Helena a Michal Timuľak 
/ipsa die 

Sobota 17.8.2019 Vigília 20. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé Za farnosť 

Nedeľa 18.8.2019 20. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Peter, Martin a Bernarda Ferčák 
 Jaroslav Demčák 
Za farnosť                /odpustová slávnosť/ 

Pondelok 19.8.2019 Féria 
7:00 
7:45 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

* za  zo Zbudského Dlhého 
* za  z Hrabovca n./L. 

Piatok 23.8.2019 Féria 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

* za  z Jablone 
 Andrej, Margita a Štefan 

Sobota 24.8.2019 Vigília 21. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP Vladimír (40.r.) 

Nedeľa 25.8.2019 21. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 

 Olina, Jozef Lorinc a Stano 
Na úmysel matky 
ZBP Marta Kulanová (60.r.) 

Pondelok 26.8.2019 Féria 18:30 Hrabovec n./L. 
 Jozef a Ján Pekala;  Michal 
a Veronika Pekala 

Utorok 27.8.2019 Sv. Monika  (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Ján Folenta 
Streda 28.8.2019 Sv. Augustín, biskup (sp.) 18:30 Jabloň Za vnučky a ich rodičov 
Štvrtok 29.8.2019 Muč. smrť sv. Jána Krstiteľa (sp 18:30 Slov. Krivé  Helena, Ján a Ján 
Sobota 31.8.2019 Vigília 22. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Michal a Helena Čopan, č. 30 

Nedeľa 1.9.2019 
22. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

ZBP Štefan Hrin 
ZBP Bianka (20.r.) 
Za farnosť 

 

* HR  Bernarda Ferčáková, Jozef Demčák, Ján Folenta, Mária Pastiriková, Ján Demčák, Juraj Karoľ, Jozef Kolesár 
* JA   Anna Gribová, Ján Kontuľ, Ján Lukáč, Štefan Dzurov, Ján Gazdik, Ján Janošov, Michal Roško 
* ZD  Jozef Hrin, Štefan Bober 
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