
 
 

 
 

100 rokov od fatimských zjavení 

(zjavenie 13. mája 1917) 

Každoročne 13. mája si pripomíname zjavenia Panny Márie vo Fatime v 
Portugalsku. Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým nevzdelaným deťom, 
pastierikom – Lucii, v tom čase mala 10 rokov, Františkovi 9 a Hyacinte 7.  
Pred samotnými zjaveniami Panny Márie predchádzalo zjavenie anjela. (Prvýkrát 
v roku 1915, druhýkrát v lete 1916 a napokon tretíkrát na jeseň 1916). Anjel im 
povedal, že Pán má s nimi veľký plán milosrdenstva. Prosí ich, aby prinášali 
Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete. Naučil ich modlitbu: „Ó môj Bože, 
verím v teba, klaniam sa ti a milujem ťa. Odpusť tým, ktorí neveria v teba, nemilujú ťa, 
neklaňajú sa ti a nedúfajú v teba.“ Deti sa mali túto modlitbu modlievať ako 
zadosťučinenie za tých, ktorí urážajú Ježiša prítomného v Najsvätejšej Sviatosti.  
V nedeľu 13. mája 1917 išli ako obyčajne pásť ovečky do Cova da Iria. Vtedy sa im 
nad mladým dubom okolo jednej popoludní zjavila tajomná pani. Bola oblečená        

v bielom a skvela sa ako slnko. Deti stáli v nemom úžase. 
Lucia ako prvá sa osmelila a spýtala sa: „Kto ste, pani, a 
odkiaľ prichádzate?“ A Panna Mária jej hovorí: 
„Prichádzam z neba.“ Lucia sa jej opýtala: „A prídem aj ja 
do neba?“ Pani jej odpovedala: „Áno, prídeš aj ty do neba.“  
„A Hyacinta?“ „Áno, aj ona.“ „A František?“ „Príde aj on, ale 
musí sa veľa modliť.“ Lucia sa jej ďalej spýtala: „A čo od 
nás chcete?“ Pani jej odpovedala: „Chcem, aby ste vždy  
13. v mesiaci prichádzali na toto miesto, šesť mesiacov po 
sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa 
veľa modlili.“  

Napokon Panna Mária ich vyzvala, či sú ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetky 
utrpenia na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný a ako prosbu za obrátene 
hriešnikov. Deti súhlasili. 
Toto prvé zjavenie Panny Márie sa skončilo prosbou: „Modlite sa každý deň ruženec, 
aby ste vyprosili svetu mier a koniec vojny.“  
Boh ponúka ľuďom pomoc skrze Pannu Máriu a ona konkretizuje, že ruženec má 
byť tou zbraňou v boji proti satanovi.  
Keď sa zjavenie skončilo a deti prišli domov, Lucia mala z toho veľké problémy. Jej 
mama nechcela prijať, že dcéra má nejaké videnia. Lucia si preto musela aj doma 
vytrpieť výčitky a rôzne zákazy. (zdroj: internet) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Litánie 
Slovo „litánie“ pochádza z gr. „litaneia“, čo znamená prosbu, modlitbu, úpenlivé vzývanie.  
Jednotlivé zvolania sa skladajú z dvoch častí: z oslovenia, ktoré sa menilo, a z prosby, 
ktorá zostávala nezmenená. Oslovenie predniesol (zaspieval) kňaz alebo diakon a ľud 
odpovedal na jeho vzývania zvolaním. Takto najprv začali vznikať litánie k svätým, ktoré 
svoj pravý rozvitý tvar dostali už na vrchole kresťanského staroveku.  
Do 9. storočia boli v omšovej liturgii rímskej Cirkvi tzv. omšové litánie („litania missalis“). 
Boli to prosebné modlitby, ktoré mali kajúci ráz. Z týchto litánií sa neskôr vyvinuli 
Spoločné modlitby veriacich (Prosby) ako záver bohoslužby slova. Za pápeža Gregora 
Veľkého vznikli tzv.procesiové litánie, ktoré sa prednášali počas procesiových sprievodov.  
V stredoveku bola takáto forma modlitby veľmi obľúbená, veľmi sa rozmohla a už vtedy 
Cirkev poznala okolo 80 druhov rozličných litánií - nielen k svätým, omšové, či procesiové, 
ale aj napr. k Menu Ježiš, k Panne Márii...  
V 16. storočí bolo veľa druhov takýchto litánií, preto v roku 1601 pápež Klement VI. 
skladanie nových litánií zakázal a na používanie v kostole schválil iba niektoré (napr. k 
všetkým svätým...) a z mariánskych iba tie, čo sa spievali v Lorete, v ktorých boli prevažne 
tituly vzaté z Písma.  
Loreto je slávne mariánske pútnické mesto v Taliansku. Už okolo roku 1100 bol v Lorete 
postavený mariánsky kostol. V roku 1204 preniesli do Loreta z Trsatu v Dalmácii zázračný 
mariánsky obraz, portrét Matky Božej, ktorý vraj namaľoval evanjelista sv. Lukáš, a 
nazaretský domček.  
O rozšírenie Loretánskych litánií po celej Európe a potom po celom katolíckom svete sa 
zaslúžili najprv pápeži, ktorí ich odporúčali a obdarúvali odpustkami; ďalej pútnici do 
Loreta, kde si ich odpisovali a potom ich doma propagovali; ale hlavne jezuiti 
prostredníctvom svojich misií, ktorí po reformácii ľud rekatolizovali. Loretánske litánie,   
v ktorých je zhrnuté celé mariánske dogmatické učenie, sa stali od druhej polovice          
16. storočia až dodnes jednou zo základných katolíckych modlitieb. (zdroj: internet) 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac máj 

   

 5.5. –  Prvý piatok - sviatosť zmierenia chorým začnem vysluhovať od 9.00 hod. ako 
zvyčajne od Hrabovca n/L. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

 6.5. – Fatimská sobota v tomto mesiaci bude v Jabloni. O 17:45 hod. začíname 
modlitbou posvätného ruženca, následne sv. omša o 18:30 hod. Ruženec sa 
budú predmodlievať prvoprijímajúce deti z Jabloňa. 

  7.5. – Prvá nedeľa v mesiaci a zároveň Nedeľa Dobrého Pastiera. V tento deň bude 
aj zbierka na kňazský seminár. Tým pádom ofera na kostol sa posúva o týždeň 
neskôr (na 5. veľkonočnú nedeľu - 14.5.). Prvonedeľná pobožnosť:  
Zbudské Dlhé 14:00 – pobožnosť; cca 14:20 – ruženec + Litánie loretánske;  
Hrabovec n./L. 14:00 – ruženec + Litánie loretánske; cca 14:30 - pobožnosť 

 14.5.- slávnosť 1. svätého prijímania v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Tohto roku 
k Eucharistii pristúpi 10 detí. Zahŕňajme ich do svojich modlitieb.  

 25.5. - slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. 

 28.5. -  je 51. svetový deň Spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň 
bude zbierka na katolícke masmédia. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 



 Loretánske litánie: mesiac máj je mesiacom mariánskym, keď sa budeme vždy večer 
o 18:00 hod. v celej farnosti stretávať na modlitbu mariánskych litánií.          
Ak v tento deň bude sv. omša, potom pred sv. omšou ako súčasť sv. ruženca. 

 Novéna k Duchu Svätému: do 26. 5. sa začína Novéna k Duchu Svätému. Budeme sa 
ju modliť vždy v rámci mariánskych litánií večer o 18:00 hod., alebo ak bude 
v ten deň sv. omša, tak pred sv. omšou.  

 Prosebné dni: 22. 5., 23. 5. a 24. 5. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom 
prosebných dní sú modlitby za úrodu. 

 Kántrové dni: v dňoch 31. 5.; 2. 6. a 3. 6. sú letné kántrové dni. V tieto dni budeme 
prosiť za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. 

 Týždeň modlitieb za duchovné povolania: od 28. apríla do 7. mája venujme svoje 
osobné alebo aj spoločné modlitby za duchovné povolania.  

 Deň matiek: druhá májová nedeľa je už tradične venovaná našim matkám. Myslíme 
v tento deň na nich s prejavom vďačnosti, úcty a lásky. 

 Deň rodiny: každoročne 15. mája si pripomíname Svetový deň rodiny vyhlásený 
Organizáciou spojených národov v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva 
v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. 
V mnohých mestách budú aj sprievodné programy.  Viac info na: denrodiny.sk    

 MIKE:  v sobotu 20. 5. bude arcidiecézne stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy 
v Prešove na sídl. III. 

 Svätorečenie dvoch fatimských detí: Svätý otec František počas svojej návštevy vo 
Fatime (12.5. – 13.5.) bude svätorečiť súrodencov Františka (1908-1919) a 
Hyacintu (1910-1920) Martových. Tretia vizionárka - Lucia Dos Santos zomrela 
v roku 2005. V jej prípade prebieha proces blahorečenia. 

 Púť Rádia Lumen do Krakova: v poradí už 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do 
Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bude tohto roku v sobotu           
6. mája. Hlavným celebrantom bude Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny 
biskup. Program je uverejnený aj na našej web stránke: zbudskedlhe.fara.sk   

 Zmena telefónneho čísla: kontaktovať ma môžete už len na novom telefónnom čísle: 
0907 946 715 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac MÁJ - prvopiatková 

Utorok 
(2 kňazi) 

2.5.2017 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:00 – 17:15 
17:30 – 18:45 

Streda 3.5.2017 Slov. Krivé 17:30 – 18:30 

Štvrtok 4.5.2017 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:30 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac JÚN - prvopiatková 
Pondelok 29.5.2017 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

30.5.2017 
Hrabovec n./L.  
Jabloň 

16:00 – 17:15 
17:30 – 18:45 

Streda 31.5.2017 Slov. Krivé 17:30 – 18:30 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Pondelok 1.5.2017 Féria 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Irena Rošková (1.výr.) 
ZBP Anna (40.r.) 

Utorok 2.5.2017 Sv. Atanáz, bisk. a uč. C. (sp.) 19:00 Jabloň 
 Agnesa Dzurová                              /P. Juhás/ 
ZBP Margita                                       /M. Halas/ 

Streda 3.5.2017 Sv. Filip a Jakub, apošt. (sv.) 
7:00 

18:30 
Jabloň 
Slov. Krivé 

ZBP novomanželov Dutkových 
 Juraj a Monika Bachura 

Štvrtok 4.5.2017 Za povolania na kňazský stav 18:30 Zbudské Dlhé ZBP Štefan Hrin 

Piatok 5.5.2017 Prvý piatok 

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

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

Bohoslužba slova 
Za členov SNSJ 
Bohoslužba slova 
 Ján, Anna, Juraj a Anna Pekala 

Sobota 6.5.2017 Vigília 4.veľkonočnej nedele 
17:45 
18:30 

Jabloň 
Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Dominik a Dávid 

Nedeľa 7.5.2017 
4. veľkonočná nedeľa 

(zbierka na kňazský seminár) 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
 
Slov. Krivé 

ZBP rodina Šefčíková 
ZBP a pomoc v chorobe pre Margitu 
Kulanovú 
ZBP pre rodinu Petra Sitarčíka 

Pondelok 8.5.2017 Féria 18:30 Slov. Krivé Na úmysel matky 

Utorok 9.5.2017 Féria 7:00 Hrabovec n./L. 
 Michal a Anna Čopan;  Bernardína 
Katanová 

Streda 10.5.2017 Féria 
17:30 
18:30 

 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
 

ZBP Michal (30.r.) 
ZBP Andrej Bober a Monika Nemčíková 
(60.r.) 

Štvrtok 11.5.2017 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Anna Pekalová 

Piatok 12.5.2017 Féria 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP Mária (50.r.) 
ZBP Andrej (75.r.) 

Sobota 13.5.2017 Vigília 5.veľkonočnej nedele 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Večeradlo + sprievod so sochou  
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 14.5.2017 
5. veľkonočná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP a poďakovanie za 40.r. – Silvia 
ZBP Magdaléna a Ján Kontuľ (55.r.) 
Za prvoprijímajúce deti      /1. sv. prijímanie/ 

Utorok 16.5.2017 Sv. Ján Nepomucký, muč. (sp.) 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 17.5.2017 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 18.5.2017 Féria 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 19.5.2017 Féria 18:30 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 

Sobota 20.5.2017 Vigília 6.veľkonočnej nedele 
15:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                                    /sobáš/ 
 Ján a Regina Meždej, č. 26 

Nedeľa 21.5.2017 6. veľkonočná nedeľa 

7:00 
8:00 

 
9:00 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
ZBP pre rod. Majerniková, Sury a 
Bukovčíková  
ZBP Jozef (75.r.) 

Utorok 23.5.2017 V čase sejby (votívna) 18:30 Hrabovec n./L.  Július Hriš;  Jozef a Anna Gamrát 
Streda 24.5.2017 Vigília Nanebovstúpenia Pána 18:30 Slov. Krivé  Jozef a Mária Židzik 

Štvrtok 25.5.2017 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

Poďakovanie Matke ustavičnej pomoci  
ZBP pre bohuznáme deti 
Za farnosť 

Piatok 26.5.2017 Sv. Filip Neri, kňaz (sp.) 7:00 Zbudské Dlhé  Anna, Michal a Štefan 
Sobota 27.5.2017 Vigília 7.veľkonočnej nedele 18:30 Jabloň  Mária, Mária, Michal a Ján Valichnáč 

Nedeľa 28.5.2017 
7. veľkonočná nedeľa 
(zbierka na masmédia) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Jozef Slivka 
ZBP rodina Smetanková 

Pondelok 29.5.2017 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Štefan a Mária;  Alžbeta a Mária 
Utorok 30.5.2017 Féria 19:00 Jabloň ZBP Ján (75.r.) 
Streda 31.5.2017 Za jednotu kresťanov 18:30 Slov. Krivé Za uzdravenie chorých                         /Kántry/ 
 

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

INFORMAČNÝ BULLETIN 5/2017; PRIPRAVIL: Mgr. Peter Juhás, správca farnosti  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 946 715  

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



 


