
 
 

 
 

Dva pohľady 

Pôstne a veľkonočné obdobie – dve liturgické 
obdobia, ktoré nám naplnia duchovný obsah nasledujúcich dní. 

Prvú – väčšiu časť tohto mesiaca bude naše pohľady zamestnávať kríž,  
na ktorom dokonal svoju vykupiteľskú obetu náš milovaný Pán. O Ježišovej smrti na 
kríži sv. Terézia z Lisieux hovorí: „Náš Pán zomrel na kríži v smrteľných mukách, 

a predsa to bola tá najkrajšia smrť z lásky.“ Do popredia nášho záujmu 
kladie kríž aj ľudová pobožnosť s názvom krížová cesta. Krížová cesta 
je popri ruženci druhá najväčšia modlitba, ktorú vytvorila západná 
ľudová zbožnosť v stredoveku. Je to nielen veľký dokument 
vnútorného dozrievania a prehlbovania viery, ale aj ozajstná škola 
úprimnosti a útechy a tiež škola spytovania svedomia, obrátenia, 
vnútornej premeny a súcitu. Kresťania v krížovej ceste vždy videli 

trvalý odkaz. Kristus akoby putoval cez celé dejiny s krížom na pleciach. Kresťanská 
zbožnosť urobila z Ježišovej krížovej cesty vzor cesty ľudského utrpenia. Jednotlivé 
etapy tejto cesty sa domysleli až v neskoršom meditovaní. Sú to vnemy 
rozjímajúceho srdca pri vnútornom sprevádzaní Krista na tejto ceste.  

Naše pohľady však neostanú iba na kríži. S príchodom veľkonočných sviatkov 
sa začne náš vnútorný zrak väčšmi zameriavať na kameň, ktorý sa mal stať akousi   
bodkou za Ježišovým životom. No ako všetci vieme, kameň bol odvalený a žiaden 
koniec sa nekonal. Naopak kameň je len začiatkom veľkej udalosti, ktorá sa udiala 

za jeho naoko nepreniknuteľnou masou. 
Zmŕtvychvstanie môžeme nazvať zázrak zázrakov. 
O tomto zázraku sa hádam najváženejšie vyjadril 
sv. Pavol: „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom 
je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 
Kor 15, 14) Kristus skutočne zomrel na kríži, bol 
pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Bolo to 
skutočné, reálne zmŕtvychvstanie toho istého tela, 

ktoré na kríži zomrelo a oživené tou istou dušou, hoci jeho stav a kvality sú iné. Išlo 
o dokonalé zmŕtvychvstanie k životu v sláve a nie o nedokonalé, ako napríklad 
Lazára, ktorý napokon predsa musel zomrieť.  

Či už sa v tomto čase viac zahľadíme na kríž, alebo na odvalený kameň, výsledok 
by sa nám mal dostaviť vždy ten istý. A to vedomie, že Ježiš Kristus urobil pre našu 
spásu všetko, čo bolo v jeho silách. Preto je už iba na nás, či ponúknutú príležitosť 
využijeme. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Názvy jednotlivých pôstnych nedieľ 
Na základe prvých slov vstupných antifón ku svätej omši sa pre jednotlivé nedele 
zaužívali tieto názvy:  
INVOCABIT = „volať“ (Ž 91,15-16) 
REMINISCERE = „pamätať“ (Ž 25,6.2.22) 
OCULI = „oči“ (Ž 25,15 - 16) 
LAETARE = „oslavovať“(Iz 66,10-11) 
JUDICATA = „ochraňovať“ (Ž 43,1-2). 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac apríl 

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

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

 9.4. – Kvetná nedeľa – pred sv. omšou sa zhromaždite pred vstupom do kostola, kde 
budú požehnané ratolesti a nasledovať bude vstup do kostola. Ratolesti si 
môžete priniesť k požehnaniu. V tento deň je 32. medzinárodný deň mládeže. 

 13.4. – Zelený štvrtok – začína sa veľkonočné trojdnie. Večernou omšou si 
pripomíname Pamiatku Pánovej večere.  
O 9.30 hod. bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach „Missa Chrismatis“ – omša 
svätenia olejov, pri ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby. 

 14.4. – Veľký piatok  – pripomíname si umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Je 
to deň prísneho pôstu. 

   Krížová cesta vo farskej záhrade, na Hrabovský a Jablonský vrch bude o 10.00 
hod. V prípade nepriaznivého počasia budeme mať krížovú cestu v kostole. 

 15.4. – Biela sobota  –  veľkonočnou vigíliou si pripomíname svätú noc, v ktorej Pán 
vstal z mŕtvych. Na obrady vigílie si prineste sviece  (obnova krstných sľubov) 

 23.4. – Nedeľa Božieho milosrdenstva – popoludňajšia pobožnosť sa posúva na 15.00 
hod., kedy sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

–––––––––––––––––– 
 Pobožnosť krížovej cesty: Každý piatok o 18.00 hod. + každú nedeľu o 14.00 hod.   

Ak je v piatok sv. omša, pobožnosť bude pol hodiny pred sv. omšou. 
 Zahaľovanie krížov: trvá od 5. pôstnej nedele (2.4.) až do Veľkého piatku (14.4.) 
 Pašie: spievajú (resp. čítajú) sa na Kvetnú nedeľu (Matúšovo evanjelium) a na Veľký 

piatok (Jánovo evanjelium). Kto má zdravotné problémy, môže sedieť. 
 Spovedanie chorých: chorých budem spovedať 7. 4. (piatok) od 9:00 hod. (Hrabovec 

n./L. – Slov. Krivé). Chorých nahláste v sakristii kostolov do 6. 4. 
 Arcidiecézne stretnutie mládeže 2017 sa uskutoční 22. 4. v Prešove. Bližšie 

informácie sú na web stránke: premladez.sk 
 Posun sv. omší: po zmene na letný čas sa aj sv. omše v týždni posúvajú na 18.30 hod. 
 Raduj sa, nebies Kráľovná: túto modlitbu sa modlíme namiesto „Anjel Pána“ od 

Veľkonočnej nedele až do Turíc. 



 VEĽKONOČNÁ sviatosť zmierenia: 

Streda 5. 4. 2017 
Zbudské Dlhé       (3 kňazi) 
Jabloň                   (3 kňazi) 

16:00 – 17:00* 
17:00 – 19:00* 

Piatok 7. 4. 2017 Slovenské Krivé    (1 kňaz) 16:00 – 17:30 
Pondelok 10. 4. 2017 Hrabovec n./L.    (4 kňazi) 16:30 – 18:00 

 

Vysluhovanie sv. zmierenia v Humennom: 

Sobota 8. 4. 2017 
Vo všetkých troch 
kostoloch 

  9:00 – 12:00 

Nedeľa 9. 4. 2017 HE – mesto a sídl.III 14:00 – 17:30 
* sv. prijímanie bude podávané: ZD – 16:20 a 16:50; JA – 18:00 a 19:00 

 Poklona pri Božom hrobe na VEĽKÝ PIATOK A BIELU SOBOTU:  

 Veľký piatok Biela sobota 

Zbudské Dlhé po obradoch – 21:00   9:00 – do večernej liturgie 
Hrabovec n./L. po obradoch – 21:15   9:15 – do večernej liturgie 

Jabloň ---   9:30 – 15:50 

Slovenské Krivé ---   9:45 – 16:20 

 Zapíšte sa prosím na určený papier. 

 Svätenie veľkonočných jedál bude na BIELU SOBOTU: 
                               Zbudské Dlhé:  15:00   Jabloň: 16:00  
                               Hrabovec n./L.:  15:30   Slov. Krivé: 16:30  
 Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. 

prijímanie a modlitba na úmysel svätého otca – a vylúčenie akejkoľvek príležitosti aj 
k ľahkému hriechu) možno získať úplne odpustky: 1. Pri verejnej adorácii 
Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;    
2. Za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;                  
3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie. (conc. 28) 

 Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si pri verejnom 
vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní 
predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, 
modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá 
k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, 
dôverujem v teba), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 
(Apoštolská penitenciária: Dekrét o odpustkoch) 

 Program prípravy PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: 

23.4.2017 Nedeľa 16:00 Farská katechéza pre deti 
30.4.2017 Nedeľa 16:00 Opakovanie katechéz a príprava na sv. zmierenia 

6.5.2017 Sobota 9:00 Nácvik v kostole 

13.5.2017 Sobota 9:00 Prijatie sviatosti zmierenia + generálka nácviku 
 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Apríl 2017 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Sobota 1.4.2017 Vigília 5. pôstnej nedele 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 2.4.2017 
5. pôstna nedeľa 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
Za uzdravenie Margity 
ZBP pre synov, vnúčatá a pravnúčatá 

Pondelok 3.4.2017 Féria 
7:00 
8:00 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Anna, Juraj a Ján Matto-Lukáč 
 Andrej a Margita 

Utorok 4.4.2017 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Ján a Eva Andrusoví 
Streda 5.4.2017 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Marek 
Štvrtok 6.4.2017 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Eva    

Piatok 7.4.2017 Féria 

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

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

 Michal, Anna a Margita 
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova + krížová cesta 
Bohosl. slova + krížová cesta 

Sobota 8.4.2017 Vigília Kvetnej nedele 18:30 Slov. Krivé ZBP bohuznámej rodiny 

Nedeľa 9.4.2017 
Kvetná nedeľa 

Nedeľa  Utrpenia  Pána 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP a pomoc v chorobe pre Vladimíra 
 Jozef a Oľga 
 Michal a Helena Šefčík 

Pondelok 10.4.2017 Pondelok veľkého týždňa 18:00 Hrabovec n./L.  Peter Karoľ 
Utorok 11.4.2017 Utorok veľkého týždňa 7:00 Jabloň  Štefan a Mária;  Štefan a Anna 
Streda 12.4.2017 Streda veľkého týždňa 7:00 Slov. Krivé  Ján, Gregor a Terézia Balica 

Štvrtok 13.4.2017 Zelený štvrtok 
17:00 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Milan, Helena a Ondrej Tovcimák 
 Mária Hrubovská 

Piatok 14.4.2017 
Veľký piatok 
(prísny pôst) 

(zbierka - Boží hrob) 

15:00 
17:00 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

--- 
--- 

Sobota 15.4.2017 
Biela  sobota 

 (zbierka - Boží hrob) 
19:30 
19:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP pre deti a vnukov 
Za farnosť 

Nedeľa 16.4.2017 Veľkonočná nedeľa 

8:00 
9:30 

10:30 
11:00 

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

Vlastný úmysel 
ZBP pre synovcov a netere  
ZBP Mário (20.r.) 
ZBP rod. Karoľová, Myšľanová a Vajdová 

Pondelok 17.4.2017 Veľkonočný pondelok 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

 

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

 Michal, Verona, Michal a Vlasta 
ZBP rod. Bukovčíková a Dzurová 
 Milan, Marián a Peter 
 Michal a Anna Čopan;  Bernardína 
Katanová 

Štvrtok 20.4.2017 Veľkonočný štvrtok 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

* za  zo Slovenského Krivého 
* za  z Jablone 

Piatok 21.4.2017 Veľkonočný piatok 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

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

Sobota 22.4.2017 Vigília 2.veľkon. nedele 18:30 Jabloň ZBP Zuzana Židziková (40.r.) 

Nedeľa 23.4.2017 
2. veľkonočná nedeľa 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP rodiny Španovej 
ZBP a poďakovanie pre bohuznámu 

Utorok 25.4.2017 Sv. Marka, evanjelistu (sv.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

Za duše v očistci 
Poďakov. za 30.r.manž. Štefan a Štefánia 

Streda 26.4.2017 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Peter Karoľ a Milan Timuľak 
Piatok 28.4.2017 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Jozef Slivka 
Sobota 29.4.2017 Vigília 3.veľkonočná nedele 18:30 Slov. Krivé ZBP Kvetoslava Hrebeňáková (60.r.) 

Nedeľa 30.4.2017 3. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

ZBP bohuznámej (50.r.) 
ZBP Marta (60.r.) 
ZBP Viera (60.r.) 

 

* HR   Michal Pekala, Anna Pekalová, Michal Ufnár, Milan Špak, Mária Katanová, Mária Kababiková, Pavlína Albičuková 
* ZD   Helena Lukáčová, Jozef Kocaj 
* JA    Irena Rošková, Ján Mato-Lukáč, Ján, Juraj Gazdík, Anna Lukáčová, Bernardína 
* SK   Jozef Bachura, Veronika Meždejová, Ján Šuľo, Juraj Balica 

INFORMAČNÝ BULLETIN 4/2017; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 611 786  

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudskedlhe.fara@gmail.com  



 


