
 
 

 
 

100 rokov od fatimských zjavení 

(zjavenie 13. júna 1917) 

Deti Panne Márii prisľúbili, že prídu do Cova da Iria aj trinásteho v 
nasledujúci mesiac. Deti prichádzajú na to miesto, kde mali prvé zjavenie. Okolo 
poludnia sa situácia zopakuje. Objaví sa blesk a žiara. V tejto žiare prichádza na 
obláčiku Panna Mária. Lucia sa s ňou opäť rozpráva. Pýta sa: „Čo chcete od nás, Pani, 
prečo prichádzate?“ 
A Panna Mária im opäť hovorí: „Chcem, aby ste prišli tu aj 13. na budúci mesiac, aby 
ste sa modlili ruženec každý deň a aby ste sa naučili čítať. Potom vám poviem, čo od 
vás chcem.“ 
Panna Mária sa predstavuje ako Matka a ako Ružencová Panna Mária. Žiada bežnú 
vec od detí, aby sa naučili čítať a písať. V tých časoch to nebolo také bežné ako dnes, 
že každé dieťa sa musí povinne naučiť čítať a písať.  
Panna Mária videla, že Lucia má problémy, preto sa jej spýtala: „Lucia, veľmi trpíš?“ 

A Lucia jej odpovedala: „Áno, veľmi trpím, nikto mi nechce 
veriť, že sa tu zjavujete, nemohli by ste urobiť nejaký zázrak 
a dokázať ľuďom, že si nevymýšľame?“ 
Panna Mária dala Lucii nádej a povedala jej: „Áno, urobím 
zázrak, potvrdím pravosť týchto zjavení, ale až 13. októbra. 
Všetko to, čo trpíš, všetko obetuj za obrátenie hriešnikov, 
lebo veľmi veľa duší v týchto časoch prichádza do 
zatratenia, do pekla. Lebo niet nikoho, kto by sa za nich 
modlil. Preto Vás prosím, veľa sa modlite najmä svätý 
ruženec a prinášajte obety za hriešnikov.“ 

Hyacintka a Lucia Pannu Máriu vidia aj počujú, František ju iba vidí, ale nepočuje. 
Panna Mária Lucii hovorí: „Musí sa veľa modliť a bude počuť aj on.“ Lucia poprosila 
Máriu, aby ich vzala do neba. Panna Mária odpovedala: „Áno, Hyacintu a Františka si 
tam skoro vezmem, ale ty zostaneš ešte nejaký čas tu na zemi. Ježiš chce, aby ho ľudia 
poznali a milovali, a ty mu máš pri tom pomáhať. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu 
Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milované 
Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho trón.“ 
Po tomto zjavení deti berú vážne slová Panny Márie, sú nadchnutí zachraňovať duše 
a začínajú sa veľa modliť a prinášať obety. Žili veľmi chudobne a jedlo mali veľmi 
skromné. So sebou si nosili iba suchý chlieb, ale aj ten prestávajú jesť a dávajú ho 
ovečkám. Toto všetko chcú obetovať za hriešnikov. (zdroj: internet) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Prosby k Fatimskej Panne Márii 
Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť. 
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom. 
Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov. 
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu. 
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo dôverujú v teba. 
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo volajú k tebe o pomoc. 
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev. 
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia. 
Fatimská Panna Mária, dožič nám, o čo ťa s láskou prosíme. 
Fatimská Panna Mária, pomôž našim drahým. 
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry. 
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi. 
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi. 
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu. 
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti. 
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok. 
Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho Božského Syna. 
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet. 
(Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira 30.11.1938) 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac jún 

   

 1.6. –  prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Hrabovci n./L. bude krátka pobožnosť. 

 2.6. –   prvý piatok v mesiaci. Chorých budem spovedať ako zvyčajne od 9.00 hod. Nahláste 
ich v sakristii kostola. 

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

 4.6. – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého - prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za 
milodary Pán Boh zaplať. Prvonedeľná pobožnosť:  
Jabloň 14:00 – pobožnosť; cca 14:15 – ruženec + Litánie k Srdcu Ježišovmu;  
Slov. Krivé 14:00 – ruženec + Litánie k Srdcu Ježišovmu; cca 14:30 - pobožnosť 

 4.6. – končí sa veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok. Od pondelka (5. 6.) sa 
modlíme modlitbu Anjel Pána.  

 10.6. - pripomíname si 22. výročie konsekrácie kostola v Hrabovci n./L. Sv. omša bude 
o 11:30 hod. 

 15.6. - slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) bude 
eucharistická pobožnosť; v Zbudskom Dlhom obrad procesie (oltáriky). Prosím deti 
(zvlášť všetky prvoprijímajúce), aby si priniesli košíky s lupienkami. 

 23.6. -  slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) 
bude odprosujúca pobožnosť.  
V Jabloni bude sv. zmierenia od 16:30 do 18:15; po sv. omši oltáriky po dedine 
a napokon adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:30 hod. 



 25.6. - odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni o 10:30 hod. Hlavným 
celebrantom bude dp. Lukáš Imrich, novokňaz. Veriaci z tejto filiálnej obce srdečne 
pozývajú celú farnosť uctiť si Božské Srdce.  
Po sv. omši bude zbierka na „Dobročinné diela sv. Otca“. Za Vaše milodary úprimné 
Pán Boh zaplať. 

 29.6. - v tento deň je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. 
 30.6. - Te Deum – ukončenie školského roka v kostole v Hrabovci n./L. o 9:30 hod. 
 30.6. - pripomíname si 15. výročie konsekrácie kostola v Zbudskom Dlhom. Slávnosť sa 

presúva na nedeľu – 2.7., hlavným celebrantom bude Mons. Marek Forgáč, 
pomocný biskup. Zároveň budú požehnané obnovené sochy. 

––––––––––––––––––––– 

 Litánie k Božskému Srdcu: v mesiaci jún, sa budeme modliť litánie k Srdcu Ježišovmu 
vždy 15 min. pred svätou omšou.   

 Medzinárodný deň detí: už tradične prvý júnový deň patrí deťom. Naša mládež si pre 
deti pripravila zábavné popoludnie, ktoré bude v sobotu - 3. 6. od 13:00 do 
17:00 na farskom dvore. Všetky deti sú srdečne pozvané.  

  Deň otcov: tretia júnová nedeľa je venovaná hrdinstve našich otcov a osláv 
otcovstva všeobecne. 

 Diakonská a kňazská vysviacka: v dňoch 9.6. a 10.6. v košickej katedrále sv. Alžbety 
kandidáti príjmu z rúk o. arcibiskupa svätenia diakonát a kňazstvo. V týchto 
dňoch zahŕňajme diakonov a novokňazov aj do svojich modlitieb. 

 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky pri slávnostiach a to: 

1. na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni Creator“ 

2. na slávnosť Kristovho Tela a Krvi – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na recitovaní 
(speve) hymnu „Tantum ergo“ – „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ 

3. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime“ – „Najmilší Ježišu“ 

4. počas odpustovej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni. 
 Prihlásenie sa k príprave na sv. birmovania: žiaci, ktorí končia v tomto školskom 

roku 8. a 9. ročník a starší môžu sa počas celého mesiaca jún prihlásiť 
v sakristii kostola k príprave na sv. birmovania. Príprava začne v septembri. 

 Úmysly sv. omší: v tomto mesiaci (jún) môžete nahlásiť úmysly sv. omší, ktoré budú 
slúžené k okrúhlemu životnému alebo manželskému jubileu. Slúžené budú 
v mesiacoch júl 2017 – december 2017. 
     *********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac JÚL - prvopiatková 
Piatok 23.6.2017 Jabloň  16:30 – 18:15* 
Streda 28.6.2017 Slov. Krivé 17:15 – 18:15 

Sobota 
(2 kňazi) 

1.7.2017 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

15:00 – 16:00 
16:00 – 17:30 

* sv. zmierenia je platná aj na prvý piatok 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Štvrtok 1.6.2017 Za povolania na kňazský stav 18:30 Hrabovec n./L.  Ján a Anna Džugan 

Piatok 2.6.2017 Prvý piatok 

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

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

Bohoslužba slova 
Za členov SNSJ 
Bohoslužba slova 
 Ján, Helena, Ján, Michal a Detlef 

Sobota 3.6.2017 Vigília Zoslania Ducha Svätého 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 4.6.2017 
Nedeľa Zoslania  
Ducha Svätého 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

ZBP bohuznámej (60.r.) 
ZBP Ján (60.r.) 
ZBP rodina Bachurová, č. 12 

Pondelok 5.6.2017 Svätodušný pondelok 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP Lenka s rodinou 
ZBP Katarína (40.r.) 

Utorok 6.6.2017 Féria 7:00 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz 
Streda 7.6.2017 Féria 7:00 Jabloň  Ján, Andrej a Pavlína Folenta 

Štvrtok 8.6.2017 
Nášho Pána Ježiša Krista, 

najvyššieho a večného kňaza 
18:30 Zbudské Dlhé  Ján Tkáčik, Ján Lauda a Milan Balica 

Sobota 10.6.2017 
22. výročie posviacky kostola 

Vigília Najsvätejšej Trojice 
11:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

ZBP Anton Kulan (60.r.) 
Na úmysel Marty 

Nedeľa 11.6.2017 Najsvätejšej Trojice 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Jozef Cichý (70.r.) 
ZBP pre bohuznámeho (60.r.) 

Pondelok 12.6.2017 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Michal a Helena Židzik 
Utorok 13.6.2017 Sv. Anton Paduánsky (sp.) 7:00 Zbudské Dlhé  Štefan, Anna a Mária 

Streda 14.6.2017 Vigília Najsv. Kr. Tela a Krvi 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

Za farnosť 
 Jozef a Helena Dudo 

Štvrtok 15.6.2017 
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 

(prikázaný sviatok) 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Michal, Ignác a Anna Gamrát 
 Štefan, Helena, Igor a Jozef 

Sobota 17.6.2017 Vigília 11. nedele cez rok 18:30 Jabloň  Andrej a Mária Hrin 

Nedeľa 18.6.2017 11. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Štefan, č. 25 
 Alžbeta a Ján Ištok 
 Peter Karoľ 

Utorok 20.6.2017 Féria 
7:00 
7:45 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

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

Streda 21.6.2017 Sv. Alojz Gonzága, reh. (sp) 
7:00 
7:45 

Jabloň 
Slov. Krivé 

* za  z Jablone 
* za  zo Slovenského Krivého 

Štvrtok 22.6.2017 Vigília Najsv. Srdca Ježišovho 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé  

 Ján Katana a vnuk Peter 
 Alžbeta a Jozef Kopej 

Piatok 23.6.2017 Najs. Srdca Ježišovho (sl.) 18:30 Jabloň Za uzdravenie Jána                     /ipsa die/ 
Sobota 24.6.2017 Vigília 12. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Štefan, Anna a Štefan Meždej 

Nedeľa 25.6.2017 
12. nedeľa cez rok 

(zbierka „Dobročinné diela 
Svätého Otca“) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť 
ZBP Jozef (85.r.) 
Za členov SNSJ        /odpustová slávnosť/ 

Pondelok 26.6.2017 Féria 18:30 Jabloň ZBP Štefan Hodor (60.r.) 
Utorok 27.6.2017 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Alžbeta a Michal Braško 
Streda 28.6.2017 Vigília sv. Petra a Pavla 18:30 Slov. Krivé  Jozef Bachura (1.výr.) 

Štvrtok 29.6.2017 
Sv. Petra a Pavla, apoštolov  

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Ján Dušák (80.r.) 
 Michal a Alžbeta Bober 
 Ján, Anna a Peter Karoľ 

Piatok 30.6.2017 Na poďakovanie Pánu Bohu 9:30 Hrabovec n./L. ZBP Ján Kulan, kňaz                  /Te Deum/ 
 

* HR   Michal Pekala, Anna Pekalová, Michal Ufnár, Milan Špak, Mária Katanová, Mária Kababiková, Pavlína Albičuková, 
Vincent Kataník 

* ZD   Helena Lukáčová, Jozef Kocaj, Ivan Mjachký 
* JA    Ján, Juraj Gazdík, Anna Lukáčová, Bernardína 
* SK   Veronika Meždejová, Ján Šuľo, Juraj Balica 

INFORMAČNÝ BULLETIN 6/2017; 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  



 


