
 
 

 
 

100 rokov od fatimských zjavení 

(zjavenie 19. augusta 1917) 

Do Cova da Iria prichádza už množstvo ľudí. Zjavenia Panny Márie 
veľmi dráždili slobodomurárov. Starosta krajského mesta Vila Nova de Ourém 
prichádza 13. augusta do Fatimy na faru za pánom farárom a žiadal si 
predvolať deti. Miestny farár dal deti priviesť na faru a starosta ich zobral do 
auta a odvádza do svojej vily, do krajského mesta. 
Tam deti vypočúval a zastrašoval. Žiadal ich, aby odvolali zjavenia, aby 
pripustili, že klamali. Hyacinte hovorí, že ak toto všetko neodvolá, má 
pripravený kotol s vriacim olejom a v tom oleji ju uvarí. Nakoniec do svojej vily 
zavolá psychiatra a deti necháva vyšetriť. Psychiater mal za úlohu vyhlásiť, že 
deti majú halucinácie a že sú psychicky choré. Psychiater ich vyšetril a zistil, že 
deti sú úplne v poriadku. 

Ľudia prichádzajú aj 13. augusta do Cova da Iria. 
Okolo poludnia všetci uvideli žiaru, v ktorej Panna 
Mária prichádza, ale deti neprišli. Ľudia nevedeli, čo 
sa stalo. Lenže neskôr niekto v zástupe vykríkol, že 
starosta deti uväznil. A tak sa dvíha vlna odporu voči 
starostovi. Starosta musí deti vrátiť naspäť do 
Fatimy. 
Deti prichádzajú so svojimi ovečkami na pašu. Keďže 
sa 13. augusta na zjavenie nemohli dostaviť, zjavenie 
majú až 19. augusta. Panna Mária im znovu opakuje, 
že si želá, aby do Cova da Iria prišli aj na ďalší mesiac 
13. septembra a 13. októbra. A tu im aj sľubuje, že v 
októbri urobí zázrak. Žiadala ich, aby sa veľa modlili a 
prinášali obety za hriešnikov. 

Povedala: „Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo 
veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“ 
Ľudia sa začali na deti obracať s rôznymi prosbami, aby ich predkladali Panne 
Márii. Lucia všetky prosby odovzdáva Nebeskej Matke. Panna Mária hovorí 
deťom, že niektorí budú uzdravení, pre iných je zasa lepšie, aby uzdravení 
neboli, pretože je to pre spásu ich duše oveľa lepšie. (zdroj: internet) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Čo je to Porciunkula? 
Pôvod slova „Porciunkula“ vychádza z dvoch prameňov. Prvým bolo vymedzenie 
„piccola porzione“ (malá čiastka) terénu, na ktorom vyrástla kaplnka, a ktorý v tom 
čase patril k rozľahlým pozemkom benediktínov. Druhým prameňom - ako hovorí 
tradícia - bola „piccola porzione di pietra“ (malá čiastka kameňa) z hrobu Božej Matky, 
ktorú štyria pútnici priniesli zo Svätej zeme a umiestnili do kaplnky.  
Počiatky kaplnky siahajú do 4. storočia. Ide o malú stavbu na širokom priestranstve z 
neveľkou apsidou. Gotická klenba bola postavená samotným sv. Františkom. Keď sa 
svätec rozhodol bývať pri Porciunkule, kaplnka ešte nemala strechu, len steny.  
Benediktíni ju sv. Františkovi prenajali za symbolický košík plný rýb ulovených v 
potoku Tescio, ktorý im bol dávaný každý rok. Benediktíni chceli Františkovi kaplnku 
dať do vlastníctva, ale on, verný chudobe, neprijal tento dar a prosil, aby od neho 
naďalej prijímali tento symbolický nájom.  
František obýval Porciunkulu spolu s inými bratmi tri roky, do roku 1209, kedy sa 
kvôli zväčšujúcemu sa počtu bratov malá komunita presídlila do Rivo Torto.  

Sv. František sa vrátil do Porciunkuly v roku 1211 a založil tu prvé 
františkánske miesto. Okolo kaplnky, v lese, vyrástli z konárov a 
hliny chatrče, v ktorých bratia spávali na vreciach vyplnených 
slamou. Porciunkula bola iba miestom zhromaždení a spoločnej 
modlitby. 
V kaplnke, v noci po Kvetnej nedeli, z 18. na 19. marca 1212 mladá 
Klára, ktorá utiekla z rodičovského domu, zložila rehoľné sľuby a 
tak vznikol cirkevný rád klarisiek. V Porciunkule v roku 1216 
dostal František od Ježiša Krista, ktorý k nemu znova prehovoril, 
milosť úplných odpustkov.  
Súčasná bazilika bola vybudovaná za pontifikátu pápeža Pia V. v 
rokoch 1569 - 1679. Patrí k najokázalejších kresťanským stavbám. 

Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov? 
Istej noci v roku 1216 sv. František bdel v Porciunkule na modlitbách. Zrazu v 
kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po 
jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou 
pritlačenou k zemi.  
Pán sa ho pýtal po čom túži pre spásu duší. František bez rozmýšľania odpovedal: 
„Nebeský Otče, aj keď som len nehodný hriešnik, prosím, aby bola všetkým, ktorí prídu 
do tohto kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy a prejaviť skrúšenosť, udelená milosť 
úplného odpustenia dočasných trestov.“ Pán mu povedal: „Prosíš veľa, brat František. 
Zaslúžiš si ale viac a viac ti bude aj dané. Prijímam teda tvoju modlitbu, ale pod 
podmienkou, že v mojom mene predložíš túto žiadosť môjmu námestníkovi na zemi.“ 
František prišiel k pápežovi Honóriovi III., ktorý bol v tom čase v Perúgii a úprimne mu 
rozpovedal o svojom videní. Pápež ho pozorne vypočul a dal mu dovolenie. Niekoľko 
dní potom v prítomnosti biskupov zvolal k zhromaždeným veriacim v Porciunkule: 
„Túžim, aby ste všetci prišli do neba!“ 
V roku 1480 pápež Sixtus VI. rozšíril toto privilégium na všetky františkánske kostoly I. 
a II. rádu, ale len pre bratov. Pápež Pavol VI. ho v roku 1967 upravil tak, že 2. augusta 
môže získať úplné odpustky každý, kto navštívi nielen františkánsky, ale aj farský 
kostol a splní obvyklé podmienky pre ich získanie. 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac august 

   3.8. - Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Hrabovci n./L. budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

   4.8.  –  Prvý piatok - sviatosť zmierenia pre chorých: ako zvyčajne začnem od 9:00 hod. 
z Hrabovca n./L. Chorých nahláste v sakristii kostola.  

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

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

 15.8.  –  Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. V rámci sv. omše 
bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si môžete so sebou priniesť.  

 16.8.  –  V tento deň bude od 17:00 v Zbudskom Dlhom sv. zmierenia pred odpustovou 
slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00  

 20.8.  –  Odpustová slávnosť v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Slávnostným celebrantom 
bude dp. Štefan Kačmár, kaplán v Humennom. Veriaci z farskej obce pozývajú celú 
farnosť putovať k sv. Štefanovi Uhorskému, kráľovi. 

-------------------- 
 5.8. – púť k Fatimskej Panne Márii do Obišoviec – odchod autobusu je o 7:00 hod. 
 od 10.8. je Festival radosti vo Vysokej n./U. Bližšie info je na: domček.org 
 19.8. sa začne v Bratislave akcia „Hrdí za rodinu“. Bližšie info je na: hrdinarodinu.sk 
 24.8. navštívia našu farnosť manželia Horňákovci. Spolu vychovávajú 9 detí a aktivizujú sa 

za rodiny. Po sv. omši v Jabloni bude krátka prednáška a stretnutie. Srdečne ste pozvaní. 
 2. augusta, možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. 

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou 
Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: 
sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas 
a Sláva Otcu). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch. 

 V dňoch od 7. 8. do 12. 8. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude dp. Marián Halas, 
farár v Medzilaborciach. V prípade pohrebu alebo súrnej potreby ho môžete kontaktovať 
na tel. č. 0908568954. 

************ 

Sviatosť zmierenia na mesiac AUGUST 

Pondelok 31.7.2017 Slov. Krivé 17:00 – 17:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

1.8.2017 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:00 – 17:15 
17:30 – 18:45 

Streda 2.8.2017 Zbudské Dlhé 17:45 – 18:30 
    

Streda 16.8.2017 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:30 
 

Sviatosť zmierenia na mesiac SEPTEMBER 
Pondelok 28.8.2017 Slov. Krivé 17:30 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

29.8.2017 
Jabloň  
Hrabovec n./L. 

16:00 – 17:15 
17:30 – 18:45 

Štvrtok 31.8.2017 Zbudské Dlhé 17:45 – 18:30 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Utorok 1.8.2017 Sv. Alfonz Mária de Liguori (sp) 19:00 Jabloň  Agnesa a Michal Mato-Lukáč 
Streda 2.8.2017 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Ján Chaľ, Anna a Anna 

Štvrtok 3.8.2017 Za povolania na kňazský stav 18:30 Hrabovec n./L. 
ZBP a poďakovanie - Tomáš a Miroslava 
Džugan (30.r.) 

Piatok 4.8.2017 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 
Pomoc v chorobe pre Máriu 

Sobota 5.8.2017 Vigília Premenenia Pána 
15:30 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. 
 
Hrabovec n./L. 

Za novomanželov                                /sobáš/ 
Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 6.8.2017 
Premenenie Pána 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

Za farnosť 
ZBP Miroslava (40.r.) 
ZBP Mária Mikulová (50.r.) 

Sobota 12.8.2017 Vigília 19. nedele cez rok 18:30 Jabloň  Michal a Mária Beňo 

Nedeľa 13.8.2017 19. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
Na úmysel sestry 
ZBP rodiny Turcovskej 

Pondelok 14.8.2017 Vigília Nanebovzatia P. Márie 18:30 Slov. Krivé ZBP Helena 

Utorok 15.8.2017 
Nanebovzatie Panny Márie 

(požehnanie bylín a kvetov) 
prikázaný sviatok 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
Na úmysel matky a manželky 
ZBP Magda Demčáková (65.r.) 

Streda 16.8.2017 Sv. Štefan Uhorský, kráľ 18:30 Zbudské Dlhé 
 Mária a Ján Smetanka;  Paulína 
Albičuková/ipsa die–spoveď + adorácia/ 

Štvrtok 17.8.2017 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Jozef a Júlia Šefčík 
Sobota 19.8.2017 Vigília 20. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Ján a Anna 

Nedeľa 20.8.2017 20. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP Helena Riskalčíková (70.r.) 
ZBP Mária a Albert (30.r.manž.) 
Za farnosť                /odpustová slávnosť/ 

Pondelok 21.8.2017 Sv. Pius X., pápež (sp.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

* za  zo Slovenského Krivého  
* za  z Jablone 

Utorok 22.8.2017 Panny Márie Kráľovnej (sp.) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

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

Streda 23.8.2017 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Anna Pekalová (1.výr.) 

Štvrtok 24.8.2017 Sv. Bartolomej, apoštol (sv.) 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Jozef a Ján Pekala;  Štefan Bačko 
 Ján Dušák 

Piatok 25.8.2017 Féria 
7:00 
7:45 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

Za  z rod. Kocajová a Jevčičová 
 Marián, Milan a Peter 

Sobota 26.8.2017 Vigília 21. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP vnúčat a ich rodičov 

Nedeľa 27.8.2017 
 

21. nedeľa cez rok 
 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
 
Hrabovec n./L. 

ZBP rodina Bachurová 
ZBP a poďakovanie za ukončenie štúdia 
– Martin (25.r.) 
ZBP Pavel Zaťko (60.r.) 

Pondelok 28.8.2017 Sv. Augustín, biskup (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Helena, Michal a Veronika Čopan 

Utorok 29.8.2017 Muč. smrť sv. Jána Krstiteľa (sp 19:00 Hrabovec n./L. 
Poďakovanie Bohu za 50.r.manž., za deti 
a vnuka 

Streda 30.8.2017 Féria 18:30 Jabloň  Pavlína a Ján Lukáč 
Štvrtok 31.8.2017 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Ivan Demeter a Klaudia Demeterová 
 

* HR   Michal Ufnár, Milan Špak, Mária Katanová, Mária Kababiková, Pavlína Albičuková, Vincent Kataník, Ján Rusinko 
* ZD   Helena Lukáčová, Jozef Kocaj, Ivan Mjachký 
* JA    Juraj Gazdík, Anna Lukáčová, Bernardína, Štefan Gergeľ, Margita Dudová 
* SK   Veronika Meždejová, Ján Šuľo, Juraj Balica 

INFORMAČNÝ BULLETIN 8/2017; 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  

 


