
 
 

 
 

Darovanie (čo ti dať?) 

Aké je to pekné a veľmi potešujúce, keď slávime 
svoje narodeniny a príbuzní aj známi nám prajú všetko len to najlepšie. 
Každého z nás to poteší. Vtedy si oslávenec uvedomuje toho veľa – ako je 
veľmi vďačný za svoj život, ktorý žije, za tých, ktorých vo svojom živote má 
a ktorých ľúbi. Takýto deň je preňho najkrajším dňom v roku.  
Prichádza doba adventu, ale čo nevidieť, za chvíľu sú tu aj Vianoce. Veľmi dobre 
vieme, že počas Vianoc slávime Narodenie Pána. Deti píšu Ježiškovi list v očakávaní, 
že im prinesie to, čo si napíšu. My dospelí máme taktiež pestré želania a rovnako 
ako deti sme pri stromčeku šťastní a potešení. Obdarúvame sa navzájom medzi 
sebou, ale... nezabúdajme, že narodeniny má niekto iný – náš Pán. Verím, že chceme, 
aby tento deň bol pre neho tým najkrajším dňom v roku, preto počas Vianoc 
obdarujme a potešme nielen seba navzájom, ale predovšetkým nášho Pána.  

Ako a čím obdarovať Ježiša? Čo mu dať? 
Otec šiel so svojím dieťaťom ulicami 
mesta, kde bolo plno obchodov. Niesol 
tašku plnú balíčkov a povzdychol si  
obrátený k dieťaťu: „Kúpil som ti 
červenú teplákovú súpravu, kúpil som ti 
hernú konzolu s množstvom hier, kúpil 
som ti katalóg s obrázkami slávnych 
futbalistov.. Čo ti ešte mám kúpiť?“ 

„Vezmi ma za ruku,“ – povedalo dieťa. 
Nielen dieťa, ale každý z nás túži po daroch, ktoré ho potešia, no túži aj po darcovi, 
ktorý mu ten dar dáva, túži po jeho srdci, po jeho láske. Túži stretnúť sa a byť 
s darcom. Takéto dary majú zaujímavú vlastnosť – nedajú sa kúpiť. Aj Ježiš po 
takýchto daroch túži a na svoje narodeniny ich od nás aj očakáva.  
Boh vložil do našich sŕdc obrovské bohatstvo, aby sme mali vždy čo rozdávať. Nikdy z 

neho neubudne, čím viac dávame, tým je naše srdce bohatšie. Tento Boží zázrak sa 

uskutočňuje na zemi medzi milujúcimi ľuďmi. Každá chvíľa prežitá v láske pre svojich 

blížnych je vzácna, lebo nás vzájomne obohacuje.  

Príjemný a požehnaný čas Adventu a Vianoc,  
radosť, pokoj a lásku v kruhu najbližších  

Vám všetkým z úprimného srdca želá  
duchovný otec Peter 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



ŠTEDRÁ VEČERA 

(rodinná liturgia) 
 

Otec (alebo matka): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Všetci: Amen. 
 

Otec: Dnes sa nám narodil Spasiteľ, aby priniesol dobro a pokoj do všetkých rodín. 

V túto chvíľu prichádza aj k nám. Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša, 

ktoré nám sprítomňujú vianočnú udalosť. (Lk 2, 1-14) 
 

EVANJELIUM: 

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. 

Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, 

každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do 

Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho rodu a domu, 

aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým 

tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho jednorodeného syna, zavinula ho do 

plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. 

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri 

nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im 

povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 

ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám 

bude znamením: Nájdete dieťa, zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k 

anjelom pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva 

Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 

Počuli sme Božie slovo.  

Všetci: Bohu vďaka. 
 

PIESEŇ: Tichá noc (JKS č. 88) /podľa ľubovôle/ 
 

PROSBY: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme: 
 

– Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu.  

Prosíme ťa, vyslyš nás. 

– Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli oporu 

v tebe i v nás. 

Prosíme ťa, vyslyš nás. 

– Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom roku pociťovali tvoju 

pomoc a ochranu. 

Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

Modlitba: Otče náš..., Zdrava´s Mária... 
 

POŽEHNANIE JEDLA: 

Otec: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj 

pokoj, ktorý zvestovali anjeli v Betleheme, každému človeku. Skrze Krista, nášho 

Pána.      Všetci: Amen. 
 

Modlitba: Sláva Otcu... 
 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december 

 1.12.  -   Prvý piatok - prvopiatková sv. spoveď vypadá, nahrádza ju vianočná sv. zmierenia. 
Kto bude potrebovať sv. zmierenia pred prvým piatkom, budem k dispozícii pol 
hodiny pred sv. omšou.  

 2.12. -  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15 
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod.  

 3.12.  -  Prvá adventná nedeľa – pri sv. omšiach budem požehnávať adventné vence. Kto 
chce, môže si priniesť svoj osobný veniec na požehnanie. Pred sv. omšou ho 
položte pred oltár. V tento deň je zbierka na charitu, ofera na kostol bude až na  
2. adventnú nedeľu, teda 10. 12. Úprimné Pán Boh zaplať za váš milodar. 

  8.12. -  Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
 24.12. - Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich blízkych 

okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou. 
 31.12. -  Sviatok Najsvätejšej Rodiny, zároveň posledný deň v roku. Kto sa zúčastní na 

speve hymnu „Teba Bože chválime“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné 
odpustky. Vo farskom kostole bude ďakovná pobožnosť na konci roka po sv. omši. 

 1.1. - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) - Kto sa zúčastní na speve hymnu 
„Veni Creator“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.  

––––––––––––––––––––– 
 Návšteva biskupa, sv. Mikuláša: V dňoch 5. a 6. 12. (5.12. – Zbudské Dlhé a Hrabovec n./L.; 

6.12. – Slovenské Krivé a Jabloň) zavíta do našej farnosti sv. Mikuláš. Pri               
sv. omšiach rozdá dobrým deťom darčeky. (sponzormi sú obecné úrady) 

 Zimné kántrové dni: V dňoch 13.12.; 15.12. a 16.12.2017 sú zimné kántrové dni. Záväzný je 
jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva do rodín, 
duchovná obnova rodín a modlitba o pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Spoveď chorých: Spoveď chorých pred vianočnými sviatkami bude 18.12.2017 (pondelok) 
od 9:00 hod. Prosím, aby ste ich nahlásili v sakristii do 17.12.2017. 

 „Hľadáme prístrešie...“ od 15.12. do 23.12.2017 sa budeme modliť deviatnik vždy       
o 18:00 hod., ak je večer sv. omša, deviatnik sa pomodlíme pred sv. omšou. 

 Betlehemské svetlo: budete si ho môcť prevziať 24. 12. aj do svojich domovov (v SK a ZD 
po sv. omši; v HR a JA od 9:00) 

 Úmysly sv. omší v HR, ZD a JA: od 26. 11. 2017 do 10. 12. 2017 budem prijímať úmysly     
sv. omší dané na okrúhle životné jubileum alebo jubileum manželstva; od 10. 12. 
2017 budem prijímať všetky ostatné úmysly okrem životných jubileí. Úmysly budú 
slúžene od januára do júna 2018. 

 Náuka pre birmovancov v mesiaci DECEMBER : bude v sobotu 2.12. a 9.12. – pre JA a SK od 
9:00 – 10:00; pre ZD a HR od 10:00 – 11:00 

 Vianočná sviatosť zmierenia:  

Pondelok 18. 12. 2017 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

  16:00 – 17:30* 
  16:00 – 17:30* 
  17:30 – 19:00 

Streda 20. 12. 2017 Slovenské Krivé   16:30 – 18:00 
* počas spovedania v JA a ZD bude podávané sv. prijímanie o 16:45 a 17:20 

 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

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

Piatok 1.12.2017 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 
 Ján, Anna, Juraj a Mária 

Sobota 2.12.2017 Vigília 1. adventnej  nedele 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 3.12.2017 
1. adventná nedeľa 
(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Milan Andrejov (60.r.) 
 Michal, Jozef a Helena 

Pondelok 4.12.2017 Féria 6:00 Hrabovec n./L.  Michal Ufnár 

Utorok 5.12.2017 Féria 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Helena Boberová 
 Mária, Ján a Štefan Juhás 

Streda 6.12.2017 Sv. Mikuláš, biskup (ľs.) 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Juraj Balica (1.výr.) 
 Michal a Mária Lukáč 

Štvrtok 7.12.2017 Vigília z nasledujúcej slávnosti 18:00 Slov. Krivé  Ján, Gregor a Terézia 

Piatok 8.12.2017 
Nepoškvrnené Počatie  

Panny Márie  
 (prikázaný sviatok) 

16:00 
17:00 
18:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Jozef, Helena, Juraj a Jozef Smetanka 
Za farnosť 
 Anna a Jozef Bobaľa 

Sobota 9.12.2017 Vigília 2. adventnej  nedele 18:00 Jabloň  Jozef Slivka 

Nedeľa 10.12.2017 
2. adventná nedeľa 

„Biblická nedeľa“ 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Juraj, Helena a Anna Eškut 
 Anna Fejková a Anna Horváthová 
Za farnosť 

Utorok 12.12.2017 Féria 6:00 Jabloň  * za  z Jablone  
Streda 13.12.2017 Sv. Lucia, panna a muč. (sp.) 6:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 14.12.2017 Sv. Ján z Kríža, kňaz a uč. Cirkvi 6:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Piatok 15.12.2017 Féria 6:00 Slov. Krivé  Michal Džugan 
Sobota 16.12.2017 Vigília 3. adventnej  nedele 18:00 Hrabovec n./L.  Michal a Anna Kolesár 

Nedeľa 17.12.2017 3. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Ján Stravka 
Za farnosť 
 Helena Boberová 

Pondelok 18.12.2017 Féria 19:00 Hrabovec n./L.  Michal a Verona Mato                       / spoveď/ 
Utorok 19.12.2017 Féria 6:00 Jabloň  Helena Gužíková 

Streda 20.12.2017 Féria 
6:00 

18:00 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Anna Jalčová 
 Peter Kačmár                               /SK – spoveď/ 

Štvrtok 21.12.2017 Féria 6:00 Hrabovec n./L.  Helena a Michal Židzik 
Piatok 22.12.2017 Féria 6:00 Slov. Krivé Za nenarodené deti 

Sobota 23.12.2017 Vigília 4. adventnej  nedele 
18:00 
18:00 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP Ľuba a rod. Smetanková 
ZBP Bernarda Ferčáková (65.r.) 

Nedeľa 24.12.2017 
4. adventná nedeľa 

 
Štedrý deň 

9:00 
9:00 

22:00 
24:00 
24:00 

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

 Irena, Štefan a Mária 
 Jozef a Helena Micanko 
 Dana a Peter Zaťko 
Vlastný úmysel 
 Eva Kuzmová 

Pondelok 25.12.2017 
Narodenie Pána 

(slávnosť) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

 Milan, kňaz a Michal 
Za farnosť 
ZBP rod. Cichá, Gamrátová a Šmidová 
 Michal, Michal a Anna 

Utorok 26.12.2017 Sv. Štefan, mučeník (sv.) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

 Jozef, Helena, Ján a Klára 
 Helena a Ján Židzik 
 Jozef a Mária Kocaj 
Poďakovanie bohuznámej za 60.r.ž. 

Štvrtok 28.12.2017 Sv. neviniatka, (sv.) 18:00 Hrabovec n./L. Za  z rodiny Kababíkovej 
Piatok 29.12.2017 5-ty deň v oktáve Narod. Pána 7:00 Zbudské Dlhé Vlastný úmysel 

Nedeľa 31.12.2017 
Svätej Rodiny  

Ježiša, Márie a Jozefa 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

 Anna Kataníková 
Za  z rod. Bukovčíková a Orosová 
 Andrej, Margita a Štefan 
Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2017 

Pondelok 1.1.2018 
Panny Márie Bohorodičky 

(slávnosť) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

 Zuzana, Zuzana a Štefan 
 Michal a Anna Slobodník 
 Ján Cichý, ml. 
Za farnosť 

 

* HR   Mária Katanová, Mária Kababiková, Pavlína Albičuková, Vincent Kataník, Ján Rusinko 
* ZD   Jozef Kocaj, Hilar Smetanka 
* JA   Bernardína, Štefan Gergeľ, Margita Dudová, Marek Paško, Irena Gazdíková, Milan Matuška, Mária Matová 

INFORMAČNÝ BULLETIN 12/2017; 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  



 


