
 
 

 
 

100 rokov od fatimských zjavení 

(zjavenie 13. októbra 1917) 

13. októbra 1917 do Fatimy prišlo veľké množstvo ľudí (okolo 70000), 
pretože na tento deň je prisľúbený zázrak. Počasie v ten deň bolo nepriaznivé, 
vonku pršalo, bola zima, fúkal silný vietor. Ľudia sa borili sa v blate a boli celí 
premočení. Predsa čakali na to, čo Boh vykoná skrze Pannu Máriu. 
Okolo poludnia v žiare a v blesku prichádza Panna Mária. Žiada, aby na tomto 
mieste postavili kaplnku na jej počesť. Chce, aby sa každý deň modlili sv. ruženec. 
Keďže v tom čase bola prvá svetová vojna, Lucia sa jej pýta, či sa skoro skončí. 
Panna Mária im hovorí, že áno, skončí sa skoro a vojaci sa vrátia domov.  
Lenže potom sa stáva jedna zvláštna vec. Dážď ustáva, mraky akoby sa začali od 
seba vzdiaľovať a v malej štrbine sa začína ukazovať slnko. Panna Mária roztvorila 
ruky, z jej rúk opäť vyšla žiara a Lucia zrazu vykríkla: „Pozrite na Slnko!“ 
A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako „tanec slnka.“ Slnko začalo veľmi silne 
rotovať a v tej rotácii, akoby padalo na zem. Všetci si mysleli, že sa blíži koniec sveta. 
Ľudia od hrôzy a strachu kričali, modlili sa a prosili o odpustenie hriechov.  
Zjavenie sa však ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do Slnka, v popredí Slnka 
uvideli Pannu Máriu, malého Ježiška a sv. Jozefa. Panna Mária sa im tam zjavuje so 
Sv. Rodinou. Napokon sa im zjavuje ako Karmelská Panna Mária, následne ako 

Sedembolestná Panna Mária. Tento zázrak 
potvrdil pravosť zjavení vo Fatime.  
Zjavenie 13. októbra sa skončilo, ale po 
týchto pravidelných zjaveniach sa Panna 
Mária deťom zjavuje ešte niekoľkokrát. Lucii 
sa viac krát zjavila v kláštore, do ktorého 
Lucia vstúpila, v kláštornej kaplnke. V tejto 
kaplnke jej dala prísľub, ktorý plynie 

z pobožnosti prvých piatich sobôt: „Dieťa moje, aspoň ty ma poteš. Povedz všetkým, 
ktorí počas piatich mesiacov v prvé soboty pristúpia k sv. spovedi, prijmú sv. 
prijímanie, pomodlia sa ruženec a aspoň 15 minút mi budú rozjímať o ružencových 
tajomstvách s cieľom, aby ma potešili, sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti 
so všetkými milosťami potrebnými pre večnú spásu ich duše.“  
Jedno zjavenie mala ešte aj Hyacintka a to tesne pred smrťou. V tomto zjavení jej 
povie presný dátum, kedy zomrie a napokon jej ešte povie: „Keby ľudia vedeli, čo je 
večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život...“ (zdroj: internet) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Spomienky na púť do Poľska 
Dňa 16. 9. sme sa vybrali v skorých ranných hodinách navštíviť pútne miesta našej 
Nebeskej Matky Panny Márie v Poľsku pri príležitosti 100. výročia zjavení vo Fatime.  
Prvé naše kroky viedli do Sanktuária Matky Božej Fatimskej v Zakopanom. Poliaci toto 
miesto nazývajú „Poľská Fatima.“ Pokračovali sme návštevou ružencovej záhrady 
v Ludzimierzi. Okolo obedu sme pricestovali do Krakova. Prezreli sme si „srdce Krakova“ 
– Wawel a Rynek Glowny. Naša púť pokračovala do Lagievnik. Najprv sme navštívili 
prekrásne Sanktuárium sv. Jána Pavla II. a potom Sanktuárium Božieho milosrdenstva. 
Púť sme zakončili sv. omšou v našej slovenskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. 
Veľká vďaka patrí nášmu dobrotivému Pánu Bohu a Nebeskej Matke za ochranu a 
požehnaný čas púte. Srdečná vďaka patrí aj všetkým pútnikom za krásny a duchovne 
prežitý celý deň. 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac október 

 5.10.  -  Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Slovenskom Krivom budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

 6.10. -  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 30.10.  

 7.10.  -  Fatimskú sobotu začneme modlitbu posvätného ruženca o 19:30 hod. 
Súčasťou fatimskej soboty bude aj sviečkový sprievod ulicami Hrabovca n./L. 
so sochou Panny Márie (prineste si so sebou sviece!!!). Na konci pobožnosti 
dôjde k zasväteniu celej našej farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. Z tohto dôvodu pozývam k účasti na zasvätení a pobožnosti celú 
našu farnosť. Po skončení pobožnosti bude možnosť tichej adorácie do 22:00. 
(pozn. sv. omša v Hrabovci n./L. nebude, bude až odpustová v nedeľu) 

 8.10.  -  Odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Hrabovci n./L. 
o 10.30 hod. Srdečne pozývam všetkých veriacich z celej farnosti uctiť si 
Nebeskú Matku pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení. Hlavným 
celebrantom bude dp. Aurel Halajčík, farár Košice - Furča. 

 22.10.  -  misijná nedeľa (deň modlitieb za misie). V túto nedeľu je zbierka na misie. 
Za milodary Pán Boh zaplať.  

 29.10.  -  Zmena času. V noci zo soboty na nedeľu (28.10. na 29.10.) 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 o 14:00 hod. 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. 



 Modlitbová reťaz za kňazov: od 15. 9. do 24. 10. 2017 trvá 40-dňová reťaz pôstu 
a modlitieb za kňazov na Slovensku. Pôst a modlitby možno obetovať za pastiera 
vo svojej farnosti; za kňaza, ktorý nás krstil; za kňazov zranených...  Úmysly 
možno predkladať a obetovať aj za nové povolania do kňazstva. V našej farnosti 
budeme mať, modlitbu sv. ruženca, sv. omšu a eucharistickú pobožnosť 
v Slovenskom Krivom na prvý štvrtok v mesiaci (5.10.). 

 Kniha „Triumf Srdca“ – knihu vydal pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny 
Márie vo Fatime Inštitút svätého Františka Saleského a má cirkevné 
schválenie (Imprimatur). Vykresľuje celý priebeh zjavení a čo znamenajú pre 
život kresťana. Človek v nej pochopí veľkosť a dôležitosť osobnej obety a 
modlitby, najmä modlitby posvätného ruženca. Túto knihu vrelo odporúčam. Kto 
má záujem, môže si z kostola (vzadu na stolíku) prevziať leták aj s obálkou. 
Kniha stojí 15€ (môže byť aj za dobrovoľný príspevok). 

 Zmena času sv. omší: od 2. 10. večerné sv. omše v týždni sa posúvajú na 18:00 hod. 
 V dňoch 23. 10. – 27. 10. budem na duchovných cvičeniach. Zastupovať ma bude           

p. farár z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade potreby ho môžete 
kontaktovať na tel. č. 0908568954 alebo 0948523328 

 Aktivita pre deti – deti, ktoré chcú, môžu sa zapojiť do lúštenia tajničky. Postupne 
každým dňom po modlitbe ruženca, ktorý sa budeme modliť v kostole, dostanú 
v sakristii papierik s otázkou a správnu odpoveď nech zapíšu do tajničky. 
Tajničku tvoria písmena, ktoré sú v tmavom poli. Na konci, kto tajničku vylúšti, 
dostane krásnu odmenu.  

************ 
SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC - OKTÓBER 

Pondelok 2.10.2017 Zbudské Dlhé 16:30 – 18:00 

Utorok 

(2 kňazi) 
3.10.2017 

Jabloň  

Hrabovec n./L.  

   15:30 – 17:00 * 

17:00 – 19:00 

Štvrtok 5.10.2013 Slovenské Krivé 17:00 – 18:00 

* na konci sv. zmierenia v Jabloni (o 16:45) bude bohosl. slova a sv. prijímanie 

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

Sobota 

(2 kňazi) 
28.10.2017 

Zbudské Dlhé 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

8:00 – 9:00    

  9:00 – 10:30  
10:30 – 12:00 

Utorok 31.10.2017 Slov. Krivé 17:00 – 18:00 

************ 
 Náuka pre birmovancov v mesiaci OKTÓBER 

 
Jabloň a 

Slov. Krivé  

sobota 7. 10. 2017 9:00 – 10:00  
piatok 13.10.2017 18:30 – 19:30 
sobota 21.10.2017 9:00 – 10:00 

    

 
Hrabovec n./L. a 

Zbudské Dlhé 

sobota 7. 10. 2017 10:00 – 11:00 
piatok 13.10.2017 16:30 – 17:30  
sobota 21.10.2017 10:00 – 11:00  

    

 



 

FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Pondelok 2.10.2017 Svätých anjelov strážcov 18:00 Zbudské Dlhé   Jozef Smetanka  
Utorok 3.10.2017 Féria 19:00 Hrabovec n./L.  Anna a Ján Židzik  
Streda 4.10.2017 Sv. František Assiský (sp.) 18:00 Jabloň ZBP Ján Kontuľ (80.r.) 
Štvrtok 5.10.2017 Za povolania na kňazský stav 18:00 Slov. Krivé   Regina a Ján Meždej, č. 26 

Piatok 6.10.2017 Prvý piatok 

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

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

Bohoslužba slova 
Za členov SNSJ 
Bohoslužba slova 
 Anna, Jozef Gamrát a Július Hriš 

Sobota 7.10.2017 Vigília 27. nedele cez rok 
18:00 
19:30 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 

 Michal a Anna 
Modlitba  ruženca + sviečkový sprievod 

Nedeľa 8.10.2017 27. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
ZBP Liliana (25.r.) 
Za členov bratstva sv. ruženca   /odpust/ 

Pondelok 9.10.2017 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Dagmar Kopčová (40.r.) 
Utorok 10.10.2017 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Henrich, Zuzana a Michal Kocaj 

Streda 11.10.2017 Féria 18:00 Jabloň 
 Jaroslav, Helena, Jozef, Michal, Marián 
a Ján 

Štvrtok 12.10.2017 Féria 18:00 Slov. Krivé  Michal a Helena Čopan 

Piatok 13.10.2017 Féria 
7:00 
7:45 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Michal, Helena Tkáč a Milan Sinčák 
 Milan Špak (1.výr.) 

Sobota 14.10.2017 Vigília 28. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP vnúčat a ich rodičov 

Nedeľa 15.10.2017 28. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Štefan a Helena Pavlišin 
Za nenarodené deti 
ZBP Peter a Lucia (25.r.manž.) 

Pondelok 16.10.2017 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Utorok 17.10.2017 Sv. Ignác Antiochijský (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Streda 18.10.2017 Sv. Lukáš, evanjelista (sv.) 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Štvrtok 19.10.2017 Féria 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 

Piatok 20.10.2017 Féria 
7:00 
7:45 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Juraj Gazdík (1.výr.) 
 Ján Šuľo (1.výr.) 

Sobota 21.10.2017 
 

Vigília 29. nedele cez rok 
15:00 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
Poďakovanie bohuznámych za 30.r.manž 

Nedeľa 22.10.2017 
29. nedeľa cez rok 
„misijná nedeľa“ 
(zbierka na misie) 

7:00 
8:00 

10:30 

Zbudské Dlhé  
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

ZBP pre rodinu Jozefa  
ZBP Magda (70.r.) 
ZBP Ján a Agnesa (25.r.manž.)  /M.Halas/ 

Sobota 28.10.2017 Vigília 30. nedele cez rok 
15:00 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za novomanželov                            /sobáš/ 
ZBP rod. Demčáková 

Nedeľa 29.10.2017 
30. nedeľa cez rok 

(zmena času: 3:00 => 2:00) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé  
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť  
 Michal a Mária Dolobáč 
ZBP a poďakovanie bohuznámej 

Pondelok 30.10.2017 Féria 
7:00 
7:45 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján a Anna Kocaj 
 Anna Veverová 

Utorok 31.10.2017 Vigília Všetkých svätých 18:00 Slov. Krivé  Albert a Jozef Bachura 
 

* HR   Mária Katanová, Mária Kababiková, Pavlína Albičuková, Vincent Kataník, Ján Rusinko 
* ZD   Helena Lukáčová, Jozef Kocaj, Hilar Smetanka 
* JA   Anna Lukáčová, Bernardína, Štefan Gergeľ, Margita Dudová, Marek Paško, Irena Gazdíková, Milan Matuška 
* SK   Juraj Balica, Michal Džugan 

INFORMAČNÝ BULLETIN 10/2017; 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  

„Pokiaľ túžite mať pokoj v srdci, vo svojich domovoch a v svojej krajine, modlite 
sa spoločne každý večer ruženec. Nevynechajte jediný deň a modlíte sa ho bez 
ohľadu na to, koľko máte starostí alebo práce.“ (pápež Pius XI.) 


