
 
 

 
 

V Ježišovej škole 

Letné prázdniny sú za nami a pred nami je tu opäť nový 
školský rok. Mnohí žiaci (česť výnimkám) nie sú natešení. Ak sa ich spýtame, či sa 
tešia do školy, drvivá väčšina odpovie, že nie, netešia sa. Dôvodom je, že po tých dvoch 
mesiacoch oddychu od školských povinností opäť budú musieť tie povinnosti plniť 
a absolvovať s najväčším nasadením, ak chcú uspieť. No, ak sa ich spýtame, či sa tešia na 
spolužiakov, ktorých majú radi, tak tam už je odpoveď kladná.  
Škola – to nie je len budova, kde sa vyučuje, škola to sú aj vzťahy. Vzťahy medzi vedením 
a učiteľmi, učiteľmi navzájom, učiteľmi a žiakmi a žiakmi medzi sebou. Toto viac ako 
čokoľvek iné vytvára atmosféru a aj dobré meno školy. Aj keď škola býva zameraná na 
výkonnosť a školskú úspešnosť, v nejednej škole pochopili, že toto nie je všetko, čo žiak 
má dostať. Dostáva aj citový a sociálny rozvoj, vývoj k vlastnej samostatnosti, tvorivosti, 
nadaniu.  
Samotní apoštoli s hrdosťou hovorili, že boli v škole – v Ježišovej škole. A tú netvorila 
budova, ale osobné vzťahy, ktoré sa vytvorili medzi Učiteľom a apoštolmi. 
Istý bohatý mladík sa raz Ježiša spýtal: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol 
večný život?“ (Mk 10, 17b)  

 Čo máme robiť, aby sme uspeli? V tomto prípade, 
aby sme uspeli pre večnosť? Odpovedá sám Pán 
Ježiš, keď vymanúvava prikázania, následne skutky; 
ale ešte predtým všetkým sa Ježiš zaoberá pojmom 
„dobrý“, keď hovorí: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik 
nie je dobrý jedine Boh.“ (Mk 10, 18) My vieme, že 
u každého z nás je aj dobro, ale nik nemá tak 
nesmierne veľkú dobrotu v srdci, ako ju má sám Boh. 

Naša dobrota je tak malinká oproti Božej dobrote, preto asi taká Ježišova odpoveď.  
Prečo sa Ježiš najprv zaoberá pojmom „dobrý?“, byť dobrým? Lebo najprv chce mladíkovi 
povedať nie čo má robiť, ale kým má byť, akým človekom má byť? Ježiš ide najprv do jeho 
srdca, nie do jeho skutkov. Skutky v konečnom dôsledku vychádzajú zo srdca. A Kristus 
prichádza liečiť najprv ľudské srdce. Kristus keď učí, tak sa najprv dotýka ľudského srdca 
alebo ináč povedané, Kristus najprv vyzýva ľudské srdce. On naznačuje, že problém 
bohatého mládenca nie v jeho skutkoch, ale v jeho srdci. Môže si človek dať mnohé nové 
zásady, predsavzatia, mnohé odporúčania čosi v živote zmeniť, ak to najprv nezmení vo 
svojom srdci. Tomuto učil Ježiš a v takejto škole boli učeníci, a nielen učeníci.  
Žiaci, študenti vstupujú do nového školského roka. Budú prijímať nové vedomosti. To, ako 
uspejú, bude závisieť len a len na nich samých. Nezabúdajme ani na to, že všetci sme 
v škole života, kde sa máme stále čo učiť; v prvom rade, akými ľuďmi máme byť?  
(Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Národný pochod za život - Bratislava – 22. september 2019 

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie 
ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka 
by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej 
jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská 
dôstojnosť. Rovnako by mala byť chránená a 
podporovaná rodina založená manželstvom muža a 
ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne 

podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka. 
Bohatý sprievodný program Národného pochodu za život začína už v piatok (filmy, 
diskusie, koncerty,...) a vyvrcholí v sobotu večer sv. omšou v Dóme sv. Martina o 
18:00 a následným otváracím programom v Inchebe.  Je možnosť zabezpečiť si 
lacné ubytovanie v školách. Viac na:  https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-
a-kontakty/     
Taktiež je vhodné zaregistrovať sa  na tomto linku (registrácia je dobrovoľná): 
https://pochodzazivot.sk/registracia-ucastnikov-npzz-2019/   
V samotný deň konania pochodu (nedeľa 22.9.) bude spoločná sv. omša o 10:00 
v Inchebe za účasti všetkých o. biskupov. Hlavný program na Námestí slobody začne 
o 13:30. Pochod odštartuje o 14:30. Trasa pochodu je dlhá 2,2 km. Náš vonkajší 
prejav má charakterizovať radosť, oslavu, víziu, hrdosť, odhodlanie i úctu. 
So zreteľom na povahu akcie je vhodné, ak si účastníci k Národnému pochodu za 
život prinesú aj vlastné transparenty o úcte k ľudskému životu, štátne zástavy, 
originálne vlastné označenie (tričká, šatky, šiltovky...) a pod. Najkrajšou ozdobou 
pochodu za život sú rodičia so svojimi deťmi. 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac september 

 5.9.  –  prvý štvrtok v mesiaci – v Zbudskom Dlhom na konci sv. omše budeme mať 
pobožnosť za duchovné povolania.  

 6.9.  –  prvý piatok v mesiaci – sv. zmierenia chorým budem vysluhovať ako zvyčajne 
od 9:00. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

 7.9.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. Srdečne pozývame veriacich 
z celej farnosti. 

 7.9.  –  Celodiecézne rekolekcie kňazov z príležitosti sviatku Sv. košických mučeníkov 
začínajú modlitbou sv. ruženca o 9:00 hod. v Košickej katedrále. Sv. omša 
bude o 10:00 hod. Zároveň budeme sláviť 400. výročie mučeníckej smrti       
sv. košických mučeníkov. Všetci ste do Košíc srdečne pozvaní. 

 14.9.  –  Krížová cesta na Jablonský vrch. Zhromaždíme sa o 9.00 pri kostole. Počas 
cesty k prvému zastaveniu sa pomodlíme sv. ruženec. Sv. omša bude o 10:30. 
(!!!ak bude zlé počasie, krížová cesta bude v kostole a hneď po nej                 
sv. omša!!!) 

https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/
https://pochodzazivot.sk/dolezite-informacie-a-kontakty/


 15.9.  –  Krížová cesta o 14.00 hod. v Zbudskom Dlhom vo farskej záhrade; o 15:00 na 
Hrabovecký vrch. V Hrabovci n./L. sa zhromaždíme pri Dome nádeje. 
V prípade zlého počasia krížová cesta bude v kostole. 

 15.9.  – zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

 24.9.  –  pripomenieme si 14. výročie posviacky kostola v Jabloni.  
–––––––––––––––––––––  
 Veni Sancte: o silu a dary Ducha Svätého budeme prosiť pre našich žiakov 

a študentov pred nedeľnou svätou omšou 1. 9. 2019. V Hrabovci n./L. bude Veni 
Sancte 2. 9. 2019 o 9:30 hod. pri svätej omši. 

 Jesenné kántrové dni: 18.9., 20.9. a 21.9. sú jesenné kántrové dni. Záväzný pre nás je 
jeden deň. Úmysel je: poďakovanie Bohu za tohtoročnú úrodu. Kto chce, môže 
priniesť v košíku plody zeme pred oltár na požehnanie. (ZD a HR pri omšiach 
18.9.; SK a JA pri omšiach 20.9.) 

 1. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej: 1. septembra 2019 uplynie rok od 
blahorečenia Anny Kolesárovej. Pri tejto príležitosti sú všetci pozvaní na 
slávnosť do jej rodiska – do Vysokej nad Uhom. Viac informácii je na stránke: 
annakolesarova.sk    

 Výročie sobáša: 13. októbra 2019 o 15:00 hod. si v košickej katedrále spoločne 
pripomenieme jubileum manželov – 50., 60. a 65. výročie. Ak sú aj v našej 
farnosti takíto jubilanti a chcú dostať osobitné požehnanie od o. arcibiskupa 
a zúčastniť sa v košickej katedrále samotného slávenia, nech mi to nahlásia. 

 Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne: prebiehať bude od 13. do   
16. septembra. Program si môžete pozrieť na www.bazilika.sk/narodnaput   

 Univerzita tretieho veku: Teologická fakulta (TF) v Košiciach organizuje vzdelávanie 
na Univerzite tretieho veku (UTV) v Košiciach. Ide o formu celoživotného 
vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti 
katolíckej teológie a filozofie. Štúdium trvá tri roky (6 semestrov). Prihlásiť sa 
môžu záujemcovia starší ako 40 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské 
vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok 
štúdia je 30 eur. Termín prihlásenia: do 7. 10. 2019. Štúdium v akademickom 
roku 2019/2020 začína 10. 10. 2019. Viac informácii je na webovej stránke 
katolíckej univerzity: www.ku.sk   

 Dekanátne večeradlo: pre našu farnosť bude 16.9. v Humennom. 
 Poďakovanie: Štátny sekretariát zaslal Arcibiskupskému úradu v Košiciach list 

z 27.06.2019, v ktorom ďakuje veriacim našej arcidiecézy za zbierku Dobročinné 
diela Svätého Otca vo výške 42.149,60 €. 

*************** 
Sviatosť zmierenia na mesiac SEPTEMBER 

Utorok 
(2 kňazi)  

3.9.2019 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:00 – 17:10 
17:20 – 18:30 

Streda 4.9.2019 Slovenské Krivé 17:30 – 18:30 

Štvrtok 5.9.2019 Zbudské Dlhé 18:00 – 18:30 



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

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

Pondelok 2.9.2019 Féria 9:30 Hrabovec n./L.  Štefan Bačko                       /Veni Sancte 
Utorok 3.9.2019 Sv. Gregor Veľký, uč. C. (sp.) 18:30 Jabloň  Michal, Anna, Michal a Agnesa 
Streda 4.9.2019 Féria 18:30 Slov. Krivé Za duše v očistci 
Štvrtok 5.9.2019 Za duchovné povolania 18:30 Zbudské Dlhé  Ján, Anna, Mária a Viera Katanoví 

Piatok 6.9.2019 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova 
Za  z rod. Smetanková a Bilšáková 

Sobota 7.9.2019 Vigília 23. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 8.9.2019 23. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Slov. Krivé  
Jabloň 
 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Margita (80.r.), Ján a Margita 
(60.r.manž.) 
ZBP a poďakovanie za prežité roky 

Pondelok 9.9.2019 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Utorok 10.9.2019 Féria 18:30 Zbudské Dlhé Na úmysel rodiny 
Streda 11.9.2019 Féria 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
Štvrtok 12.9.2019 Féria 18:30 Slov. Krivé  Michal Džugan 
Piatok 13.9.2019 Sv. Ján Zlatoústy, bisk. (sp) 7:00 Hrabovec n./L.  Michal, Štefan, Milan a Mária 

Sobota 14.9.2019 

Povýšenie Svätého Kríža (sv.) 
 
 

Vigília Sedembol. Panny Márie 

9:00 
10:30 

 
18:30 

 
Jabloň 
 
Slov. Krivé 

Krížová cesta na Jablonský vrch 
Za dobrodincov, realizátorov 
a udržiavateľov krížovej cesty 
ZBP Róbert 

Nedeľa 15.9.2019 

Sedembolestná Panna Mária 
patrónka Slovenska (sl.) 

 
(zbierka na Rádio Lumen) 

8:00 
9:15 

10:30 
14:00 
15:00 

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

Za farnosť 
ZBP pre rodinu Jozefa Kulana 
Za  z rodiny Karoľová a Demčáková 
Krížová cesta vo farskej záhrade 
Krížová cesta na Hrabovecký vrch 

Pondelok 16.9.2019 Sv. Kornélius a Cyprián  (sp.) 7:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 

Streda 18.9.2019 Poďakovanie za úrodu 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP pre bohuznámeho dobrodincu                                                          
 Jozef a Pavlína Greš                    /kántry 

Štvrtok 19.9.2019 Féria 7:00 Jabloň  Ján, Helena, Juraj Dušák a Anna 

Piatok 20.9.2019 Poďakovanie za úrodu 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

Za farnosť                                           
 Agnesa Dzurová, č. 55                /kántry 

Sobota 21.9.2019 Vigília 25. nedele cez rok 
15:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                             /sobáš     
ZBP Marek Balica                             /kántry 

Nedeľa 22.9.2019 25. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť 
 Bernarda Ferčáková (1.výr.) 
Poďakov.za zdr. a pomoc bohuzn. rodiny 

Utorok 24.9.2019 Féria 18:30 Jabloň 
 Agnesa a Michal Ficik;  Štefan Paško ml. 
a st. a Marek Paško           /14.výr.posv.kost./ 

Streda 25.9.2019 Féria 18:30 Zbudské Dlhé ZBP Miroslav a Adela 
Štvrtok 26.9.2019 Féria 18:30 Slov. Krivé  Štefan,Mária,Štefan,Ján a Zuzana, č.25 
Piatok 27.9.2019 Sv. Vincent de Paul, kňaz (sp.) 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Oľga a Anton Timuľak (35.r.manž.) 
Sobota 28.9.2019 Vigília 26. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP rod. Dudová, Ficiková a Greňová 

Nedeľa 29.9.2019 26. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
 
Slov. Krivé 

ZBP Margita Balúnová (70.r.) 
ZBP Terézia Boberová (60.r.) a Miroslav 
Olexík 
ZBP Michal s rodinou 

Pondelok 30.9.2019 Sv. Hieronym, kňaz a uč. C.(sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Jozef Džugan, Anna, Michal a Andrej 
 

* HR  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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