
 
 

 
 

Modlitba ruženca 

Kalendár nám pripomína, že mesiac október patrí 
modlitbe posvätného ruženca. Po celý tento jesenný mesiac nám Cirkev dáva 
do našich rúk ruženec a vedie nás k tomu, aby sme v tejto modlitbe rozjímali o 
pozemskom živote nášho Pána Ježiša Krista a o celom diele jeho vykúpenia. V ruženci 
je nádhera a krása uvitá do jedinečnej kytice hlbokej dôvernej modlitby.  

Prvý kvet nám ponúka radostný ruženec. Pred našimi očami sa rozvíja skrytý život 
nášho Pána. Toto zamyslenie nás vedie do chudobného domu v Nazarete, kde anjel 
Gabriel zvestuje Panne Márii najhlbšie tajomstvo, že Syn Boží zostúpi na tento svet. 
Potom putujeme s Máriou cez hory k príbuznej Alžbete. Ako prvej sa zverila s týmto 
tajomstvom a veľkou radosťou. V treťom desiatku kráčame do Betlehema, aby sme 
prežili radosť z narodenia Spasiteľa. V štvrtom desiatku sa zastavíme v Jeruzalemskom 

chráme. Stretávame sa so Simeonom a Annou, kde bol Ježiš obetovaný 
Pánovi. Nakoniec putujeme a prežívame s Jozefom a Máriou smútok a 
úzkosť, ale aj radosť z nájdenia Syna v chráme. 

Druhý kvet nám ponúka bolestný ruženec. Pred nami je päť zastavení, 
kde rozjímame o utrpení a smrti nášho Pána. Sme vedení do 
Getsemanskej záhrady, aby sme tam stretli Ježiša v jeho smrteľnom 
zápase. Stojíme ako súcitní diváci pri jeho neľudskom bičovaní. 
S údivom a bolesťou prežívame jeho tŕním korunovanie. Potom s ním 
kráčame po jeho krížovej ceste, až sa dostávame na Golgotu. Cítime 
nekonečnú lásku ku každému z nás, keď Ježiš Kristus zomiera za celý 

svet? Tu sa zvlášť presviedčame, za akú cenu sme boli vykúpení. 
Tretí kvet nám ponúka slávnostný ruženec plný slávy a krásy. Tu prežívame Ježišovo 

víťazstvo nad smrťou jeho zmŕtvychvstaním. Prežívame jeho triumfálne 
nanebovystúpenie. Potom s apoštolmi a Máriou očakávame príchod Ducha Svätého, 
ktorý úplne pretvoril apoštolov, že sa stávajú hlásateľmi Kristovho evanjelia. 
V posledných dvoch desiatkoch vystupuje znova Panna Mária. Je to jej nanebovzatie, 
kde všetko nebeské tvorstvo víta svoju Kráľovnú. 

Štvrtý kvet nám ponúka ruženec svetla. Kráčame s Ježišom po cestách Svätej zeme 
a sme svedkami jeho krstu v Jordáne i prvého zázraku na svadbe v Káne. Počúvame 
ohlasovanie Božieho kráľovstva a pokánia. Na vrchu s apoštolmi zažívame nádheru 
premenenia a krásu neba. V chráme každým prijatím Eucharistie sa ocitáme v nádhere 
Božieho svetla. 

To je teda posvätný ruženec. Akýsi schod, rebrík, ktorý nás privádza do samej 
blízkosti Božej. Každý Otčenáš, každý Zdravas nás znovu posúva vystupovať stále 
vyššie a vyššie. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Čo sú vlastne misie a čo znamená evanjelizácia? 
Výraz misia alebo misie je latinského pôvodu a znamená poslanie. Misia Cirkvi znamená teda 
poslanie Cirkvi, a to je základné a podstatné poslanie, pre ktoré bola založená. Cirkev nemá 
toto poslanie sama od seba. Boh Otec poslal svojho Syna, aby spasil svet. Ježiš Kristus vyplní 
toto poslanie (misiu) silou Ducha Svätého, a keď zanechá túto zem, zverí to isté poslanie, 
misiu, svojej Cirkvi: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás ... Choďte do celého sveta 
a hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu!“ (Jn 20,21 a Mk 16,15). 
Misia Cirkvi, ktorú ona dostala od Ježiša Krista ako svoje poslanie, spočíva v ohlasovaní 
evanjelia, čiže blahozvesti spásy, v prinášaní spásy všetkým ľuďom.  
Evanjelizácia pochádza z gréckeho slova euangelion – blahozvesť. Znamená teda ohlasovanie 
evanjelia, čiže blahozvesti. 
Prečo misie? 
Prečo však Cirkev stáročia vykonáva toto obrovské misionárske úsilie? Prečo toľko námah, 
obetí, ba aj životov? Pre Cirkev je misijná činnosť jej prirodzenosťou, jej podstatnou 
vlastnosťou. Od svojho zakladateľa Ježiša Krista dostala už pri svojom vzniku priamy príkaz: 
„Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mk 16,15), 
čiže učiť „všetky národy“ (Mt 28,19), „až po samý kraj zeme“ (Sk (1,8). Na základe a silou tohto 
príkazu Cirkev pokračuje na zemi v poslaní (misii) samého Božieho Syna. 
Druhým dôvodom misijnej činnosti je vôľa samého Boha spasiť všetkých ľudí. Boh naozaj 
„chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2,4). 
Ako hlásať evanjelium? 
Evanjelizácia to je postupný proces, nie jediný okamih. Začína sa svedectvom, ktoré vydáva 
kresťan alebo skupina kresťanov praktickým životom podľa viery a skutkami lásky. Takí 
kresťania vzbudzujú zvedavosť a otázku: prečo to robia? Prečo žijú a konajú takým spôsobom? 
Prečo i rehoľné sestry, ktoré s kresťanskou láskou opatrujú chorých v niektorých 
mohamedánskych krajinách, robia ozajstnú misionársku činnosť? 
Potom nasleduje dialóg, čiže spolupráca a spoluúčasť na riešení spoločných životných 
problémov; rozhovor, v ktorom si kresťania a nekresťania vysvetlia vlastné presvedčenia 
a názory. Tam, kde existuje sloboda, pristúpi sa k priamemu hlásaniu Ježiša Krista rozhovormi, 
kázaním a katechézou. S Božou milosťou privádza hlásanie evanjelia poslucháčov k obráteniu 
a potom aj ku krstu. Tak sa vytvára skupina kresťanov, malé cirkevné spoločenstvo, zakladá 
a zakoreňuje sa Cirkev (implantatio Ecclesiae). To spoločenstvo rastie, vzmáha sa a obnovuje 
životom viery, silou Ducha, milosťou a postupne premieňa svoj spôsob života.  
Nové kresťanské spoločenstvo prejaví svoju životnosť tým, že si vychová z vlastných radov 
kňazov a biskupov, čiže domácu hierarchiu. Táto nová miestna cirkev sa považuje za dospelú 
až vtedy, keď môže stáť na vlastných nohách ako samostatná jednotka v otázke ľudských aj 
hmotných síl a prostriedkov. Vtedy prestáva byť misijným územím. 
Niet divu, že kvitnúca misijná činnosť Cirkvi sa rozprestiera na mnohých poliach pôsobnosti 
a prejavuje sa v rôznych formách: okrem priameho hlásania evanjelia je to činnosť a pomoc na 
poli výchovy, zdravotníctva, dobročinnosti, atď. Táto činnosť vytvára rôzne diela. Sú to kostoly, 
kaplnky, misijné stanice, fary, semináre, rehoľné ústavy, pastoračné centrá, ústavy pre 
katechistov, školy, nemocnice, ošetrovne, lekárne, vysielačky, tlač, atď. 
(z knihy Marián Čižmár: Kardinál Jozef Tomko – Život v službe evanjelia, s. 760 – 764, krátené) 

Sv. Otec František vyhlásil tohtoročný mesiac október za Mimoriadny misijný mesiac. Vyzýva 
nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.  



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac október 

 4.10. –  Prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia pre chorých - ako zvyčajne 
začnem od Hrabovca n/L. až po Slov. Krivé, so začiatkom od 9.00 hod. Chorých 
nahláste v sakristii kostola. 
PRED DUŠIČKAMI BUDEM SV. ZMIERENIA CHORÝM VYSLUHOVAŤ 29.10. 

 5.10. -   Fatimskú sobotu začneme modlitbu posvätného ruženca o 17:00 hod. 
a v sprievode so sochou Panny Márie prejdeme ulicami Hrabovca n./L. 
Pokračujeme svätou omšou a po sv. omši budeme môcť Eucharistický večer 
prežiť aj v osobnej tichej adorácii pred Sviatosťou Oltárnou do 21:30 hod.  

 6.10. -   Odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Hrabovci n./L. 
o 11.00 hod. V mene veriacich z Hrabovca n./L. srdečne pozývam všetkých 
veriacich z celej farnosti. Hlavným celebrantom bude dp. Slavomír Bakoň, 
farár v Pavlovciach nad Uhom. 
Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 8.10.    -   Dekanátne kňazské rekolekcie nášho dekanátu v Nižnej Sitnici. 
 20.10.  –  misijná nedeľa (deň modlitieb za misie). V túto nedeľu je zbierka na misie. 

Za milodary Pán Boh zaplať.  
 27.10.  –  Zmena času. V noci zo soboty na nedeľu (26.10. na 27.10.) sa posúva čas 

o hodinu späť, z 3:00 na 2:00 hod. 
------------------------------- 
 Modlitba sv. ruženca: Začíname mesiac október, mesiac sv. ruženca, ktorý sa spoločne 

budeme modliť v našich chrámoch každý deň o 18:00 hod. Ak je v ten deň             
sv. omša, modlitbu sv. ruženca sa pomodlíme pred sv. omšou. V nedeľu bude    
sv. ruženec v rámci pobožnosti.  

 Úplné odpustky: Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,             
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. 
Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť 
desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri 
verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. 

 Zmena času sv. omší: od 3. 10. večerné sv. omše v týždni sa posúvajú na 18:00 hod. 
************ 

SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC - OKTÓBER 

Pondelok 30.9.2019 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:00 

Streda 

(2 kňazi) 
2.10.2019 

Jabloň  

Hrabovec n./L.  

16:00 – 17:15* 

17:30 – 19:00 

Štvrtok 3.10.2019 Slovenské Krivé 17:00 – 18:00 

* sv. prijímanie podávané nebude 

************ 
SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC – NOVEMBER (PRED DUŠIČKAMI) 

Pondelok 28.10.2019 Zbudské Dlhé 16:45 – 18:00 

Utorok 

(2 kňazi) 
29.10.2019 

Hrabovec n./L. 

Jabloň 

16:00 – 17:20* 

17:30 – 19:00 

Streda 30.10.2019 Slovenské Krivé 17:00 – 18:00 

* sv. prijímanie podávané nebude 



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

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

Streda 2.10.2019 Svätých anjelov strážcov (sp.) 19:00 Hrabovec n./L.  Anna a Martin Bachura 
Štvrtok 3.10.2019 Féria 18:00 Slov. Krivé  Milan, Marián, Peter, Anna a Fedor 

Piatok 4.10.2019 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova 
 Helena Matová a Berta Fedorková 

Sobota 5.10.2019 Vigília 27. nedele cez rok 
16:00 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
 
Hrabovec n./L. 

Na úmysel Marty 
Večeradlo + sprievod so sochou 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 6.10.2019 
27. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

7:00 
8:00 

11:00 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP Agáta (50.r.) 
ZBP Štefan (55.r.) 
Za farnosť                  /odpustová slávnosť 

Pondelok 7.10.2019 Ružencová Panna Mária (sp.) 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Dávid Cichý (30.r.)                 /ipsa die 
Utorok 8.10.2019 Féria 18:00 Jabloň  Anna Gribová (1.výr.) 
Streda 9.10.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef, Mária a Emil Braško 
Štvrtok 10.10.2019 Féria 18:00 Jabloň Poďakovanie Bohu bohuznámych 
Piatok 11.10.2019 Féria 18:00 Slov. Krivé  Ján, Terézia a Ján 

Sobota 12.10.2019 Vigília 28. nedele cez rok 
15:00 
18:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                                  /sobáš 
 Albert a Jozef, č. 12 

Nedeľa 13.10.2019 28. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

ZBP Juraj, Marta a deti s rodinami 
ZBP Helena Kocajová (70.r.) 
ZBP Jarmila (50.r.) 

Utorok 15.10.2019 Sv. Terézie od Ježiša (sp.) 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 16.10.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 17.10.2019 Sv. Ignác Antiochijský (sp.) 18:00 Slov. Krivé  Michal a Mária Bilec 
Piatok 18.10.2019 Sv. Lukáš, evanjelista (sv.) 18:00 Jabloň  Ján Kontuľ (1.výr.) 
Sobota 19.10.2019 Vigília 29. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé  Anna a Michal Meždej 

Nedeľa 20.10.2019 
29. nedeľa cez rok 
„misijná nedeľa“ 
(zbierka na misie) 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP Michal (30.r.) 
ZBP rodina Kababiková (30.r.manž.) 
Za farnosť 

Utorok 22.10.2019 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Martina Motyková (40.r.) 
Streda 23.10.2019 Féria 18:00 Zbudské Dlhé ZBP Božena 
Štvrtok 24.10.2019 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 25.10.2019 Féria 18:00 Slov. Krivé  Jozef a Pavel 
Sobota 26.10.2019 Vigília 30. nedele cez rok 18:00 Jabloň  Ján a Helena Bukovčík, č. 60 

Nedeľa 27.10.2019 
30. nedeľa cez rok 

(zmena času: 3:00 => 2:00) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
ZBP Anna, Gregor a Samuel 
ZBP Anna Kolesárová s rodinou (30.r.) 

Pondelok 28.10.2019 Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sv.) 18:00 Zbudské Dlhé  Ján, Anna, Ján, Fedor a Emília Čabala 

Utorok 29.10.2019 Féria 19:00 Jabloň 
 Štefan st., Štefan ml., Marek, Ján 
a Anna Paško 

Streda 30.10.2019 Féria 18:00 Slov. Krivé Za duše v očistci 

Štvrtok 31.10.2019 Féria 7:00 Hrabovec n./L. 
Za  z rodín Chrinová, Smetanková a 
Havrišková 

 

* HR  Jozef Demčák, Ján Folenta, Mária Pastiriková, Ján Demčák, Juraj Karoľ, Jozef Kolesár, Jozef Karoľ 
* JA   Ján Lukáč, Štefan Dzurov, Ján Gazdik, Ján Janošov, Michal Roško, Ján Hodor 
* ZD  Jozef Hrin, Štefan Bober 
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Každá modlitba je stretnutie sa s Bohom. Čím viac sa s ním stretávame,  
tým viac sme vystavení účinkom jeho milosti, ktorá nás jemne pretvára a premieňa.  

(neznámy autor) 


