Dobrovoľný
príspevok: 0,20 €

Bolesť a utrpenie
Mnohí si často položíme otázku, či nás má Boh rád,
keď trpíme a máme bolesť? Prečo to Boh dopustí?
Môžeme si na začiatok uviesť jedno prirovnanie - miluje matka svoje dieťa, keď
s ním ide k lekárovi, aby mu lekár pichol injekciu proti zhubnej chorobe? Prečo matka
dopustí takúto bolesť dieťaťu? To malé dieťa sa bráni, plače, ale ako mu má tá matka
vysvetliť, že je to pre jeho dobro?
Boh nemal v pláne utrpenie. Človek mal v radosti slúžiť v raji Bohu a nakoniec
bezbolestne prejsť do večného života. Ale človek vlastnou vinou uvalil na seba smrť
a utrpenie. Utrpenie, ktoré na nás Boh dopúšťa, nás má zachrániť od večného utrpenia.
Utrpenie je iba signálom, ktoré nás upozorňuje na nebezpečenstvo večného zatratenia.
Už tu na zemi vidíme, ako nás fyzická bolesť dokáže aj chrániť. Napr.: ak človek položí
ruku na rozpálenú pec a nemal by pritom bolesť, nechal by ju tam položenú, až by sa
celkom spálila? Bolesť teda je dobrá v tom zmysle, aby si človek napríklad nespálil
ruku. Bolesť teda sama o sebe iba signalizuje, oznamuje nám, že niečo nie je v
poriadku, signalizuje nám chorobu a následne utrpenie. Ak by sme nemali bolesť,
nevedeli by sme, že sme chorí, neliečili by sme sa a nakoniec
by sme zomreli na následok choroby.
Podobne je to v živote človeka. Utrpenie, či bolesť
akéhokoľvek druhu nám iba oznamuje, signalizuje, že niečo
nie je v poriadku v našom živote, alebo vo svete.
Nie vždy musí byť utrpenie následkom vlastných ťažkých
previnení. Ako ľudia sme navzájom pospájaní a často
nesieme bremená iných. Sú ľudia, na ktorých Boh dopúšťa
utrpenie, aby zachránil iných od večného zatratenia.
Najlepšie to vidíme na Ježišovi Kristovi, ktorý je Božím Synom a nikdy nezhrešil ani
tým najmenším hriechom, a predsa on trpel zo všetkých ľudí najviac.
Sme teda pri druhom dôvode, pretože utrpenie okrem signalizácie choroby (v našom
prípade choroby hriechu v ľudstve) má tiež zadosťučiňujúcu hodnotu. Nevinný človek
môže trpieť za spásu iného. Je to veľké tajomstvo „transfúzie“ milosti v ľudstve. Vidíme
v medicíne ako jeden človek môže dať svoju krv (alebo aj cely orgán) druhému
človeku, aby ten mohol žiť. Podobným spôsobom je to s utrpením. Utrpenie
spravodlivého Boh používa na „transfúziu“, aby hriešnik nemusel zomrieť, vlastne, aby
nemusel trpieť v pekle po celú večnosť. Spomeňme si napr. na fatimské deti, ktoré
dobrovoľne trpeli za hriešnikov.
Boh nechce utrpenie, ani nemá z neho radosť, ale ho iba dopúšťa, pretože Boh vie, čo je
pre nás naozaj dobré.

História krížovej cesty
Krížová cesta v dnešnej podobe pochádza z neskorého stredoveku. Hlavnými šíriteľmi
tejto pobožnosti boli sv. Bernard z Clairvaux, svätý František z Assisi a svätý
Bonaventúra. No určite svoj pôvod má v sprievodoch pútnikov, ktorí kráčali po stopách
Pána Ježiša nesúceho kríž v uliciach Jeruzalema.
Dominikánsky brat Rinaldo vo svojej knihe Liber peregrinationis v roku 1294 píše, že
vystúpil k Božiemu hrobu tou cestou, po ktorej kráčal Kristus s krížom.
Keď sa už nemohlo putovať do Svätej zeme, začali sa na Západe budovať Kalvárie, aby
pripomínali ľuďom túto nesmierne dôležitú udalosť z dejín spásy. Aj v Ríme, neďaleko
Lateránskej baziliky sú známe Sväté schody, prenesené z Jeruzalema, po ktorých podľa
tradície kráčal Pán Ježiš.
Krížovú cesta, ako ju poznáme dnes, s jej 14 zastaveniami nachádzame v Španielsku, v
prvej polovici 17. storočia, najmä vo františkánskom prostredí. Z Iberského polostrova
sa dostala na Sardíniu, ktorá vtedy bola pod španielskou kráľovskou korunou, a
následne na Apeninský polostrov. Jej presvedčeným šíriteľom bol františkán, svätý
Leonard z Porto Mauricio, ktorý zomrel v roku 1751. On sám postavil na rozličných
miestach vyše 572 krížových ciest, okrem iných aj v Koloseu, ktorú posvätil 27.
decembra, vo Svätom roku 1750 pápež Benedikt XIV.
Koloseum, kde sa na veľký piatok koná krížová cesta, stojí v centre Ríma už skoro
dvetisíc rokov. Zahynulo tu mnoho kresťanov, ktorí za svoju vieru obetovali životy.
Prvá krížová cesta na pamiatku umučenia Ježiša Krista sa v Koloseu konala v roku
1750. Vtedy ju viedol pápež Benedikt XIV., no búrlivé udalosti 18. i 19. storočia
zabránili rozvoju tejto tradície. Obnovil ju až pápež Pavol VI. v roku 1964, ktorý ju
osobne viedol 14 krát.
Pestovanie pobožnosti Krížovej cesty dalo vznik mnohým „Kalváriám“, ktoré sú
architektonickými dielami, cennými svojou umelecko-historickou hodnotou.
(zdroj: internet)

OZNAMY
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac február
 1.2.  2.2. -

 3.2.  4.2.  11.2. -

Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši
v Zbudskom Dlhom budeme mať pobožnosť za duchovné povolania.
Sviatok Obetovania Pána (Hromnice) – pri sv. omšiach v Jabloni a v
Hrabovci n./L. budú požehnané hromničné sviece. Môžete si ich priniesť.
V tento deň budem vysluhovať sviatosť zmierenia chorým v ich príbytku,
spojenú s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Začnem od 9:00 hod.
v Hrabovci n./L. Chorých nahláste v sakristii.
Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca
o 7:00 hod. a slávením sv. omše o 7:45 hod. Spomienka na sv. Blažeja – na
konci sv. omše udelím sväteninu požehnanie hrdla.
Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.
Pri sv. omši o 10:30 hod. vo farskom kostole v Zbudskom Dlhom si
pripomenieme 25. výročie biskupskej vysviacky nášho rodáka, o. arcibiskupa
Mons. Bernarda Bobera. Srdečne pozývam na túto slávnosť aj vás, veriacich
z celej farnosti. Pán arcibiskup sa na vás všetkých veľmi teší.

 14.2. – Popolcová streda – Je to deň prísneho pôstu. Môžeme sa 3x najesť z toho
raz dosýta a bez mäsitého pokrmu. Porušenie mäsitého pokrmu sa v tento
deň nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
 18.2. – Na 1. pôstnu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary
Pán Boh zaplať.
-------------------------- Pobožnosť krížovej cesty: v pôstnom období sa budeme modliť krížovú cestu každý
piatok o 18:00 hod. (ak je v tento deň sv. omša, krížová cesta bude pred
sv. omšou) a každú nedeľu o 14:00 hod.
 Jarné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, t.j. 21.2.; 23.2.; a 24.2.2018 sú jarné
kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá
láska k blížnemu.
 Národný týždeň manželstva: je to celosvetová kampaň na podporu manželstva.
Tohto roku začína od 12. do 18. februára 2018. Téma je: „Manželstvo – umenie
lásky.“ Bližšie info je na: www.ntm.sk
 Pomazanie chorých: pri sv. omšiach – 12.2. a 13.2. budem udeľovať sviatosť
pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať chorí v akomkoľvek veku a ľudia
starší ako 60 rokov, pričom je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej.
 Úplné odpustky: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok
v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých
podmienok úplné odpustky.(Enchiridion indulgentiarum, 8).
 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: bude 25. 2. o 15:00 na farskom úrade.
 od 15.2. do 21.2. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude do 18.2. Ján Kulan
(0905626360) a od 19.2. dekanát Humenné (0905980564).
 SVIATOSŤ ZMIERENIA na mesiac MAREC:
Jabloň
Utorok
27.2.2018
(2 kňazi)
Hrabovec n./L.
Streda
28.2.2018 Slov. Krivé
Štvrtok
1.3.2018
Zbudské Dlhé

16:00 – 17:15
17:30 – 18:45
17:00 – 18:00
16:45 – 18:00

 FAŠIANGOVÁ ADORÁCIA: Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone takto:
Slov. Krivé
15:00 – 16:45
Pondelok 12.2.2018
Jabloň
15:15 – 18:15
Zbudské Dlhé
15:00 – 16:45
Utorok
13.2.2018
Hrabovec n./L.
15:15 – 18:15
 NÁUKA PRE BIRMOVANCOV v mesiaci február:
Jabloň a Slov. Krivé
3.2.2018
10.2.2018
24.2.2018

9:00 – 10:00
9:00 – 10:00
9:00 – 10:00

Hrabovec n./L. a Zb. Dlhé
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00

FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM
Štvrtok

1.2.2018

Piatok

2.2.2018

Sobota

3.2.2018

Nedeľa

4.2.2018

Utorok
Streda

6.2.2018
7.2.2018

Štvrtok

8.2.2018

Sobota

10.2.2018

Nedeľa

11.2.2018

Pondelok

12.2.2018

Utorok

13.2.2018

Streda

14.2.2018

Piatok
Sobota

16.2.2018
17.2.2018

Nedeľa

18.2.2018

Streda

21.2.2018

Štvrtok
Piatok
Sobota

22.2.2018
23.2.2018
24.2.2018

Nedeľa

25.2.2018

Utorok
Streda

27.2.2018
28.2.2018

LITURGICKÝ KALENDÁR
Za duchovné povolania

ČAS

18:00
16:30
17:00
Obetovanie Pána
(Hromnice, sviatok)
17:30
18:00
7:00
Vigília 5. nedele cez rok
7:45
18:00
8:00
5. nedeľa cez rok
9:15
(ofera na kostol)
10:30
Sv. Pavol Miki a spol., muč. (sp.) 18:00
Féria
18:00
17:00
Féria
18:00
Vigília 6. nedele cez rok
18:00
7:00
6. nedeľa cez rok
8:00
10:30
Féria
17:00
(fašiangová adorácia)
18:30
Féria
17:00
(fašiangová adorácia)
18:30
16:30
Popolcová streda
17:30
(deň prísneho pôstu)
18:30
18:30
Féria
18:00
Vigília 1. pôstnej nedele
18:00
8:00
1. pôstna nedeľa
9:15
(zbierka na charitu)
10:30
17:00
Féria
18:00
Katedra sv. Petra,apoštola (sv.) 18:00
Féria
18:00
Vigília 2. pôstnej nedele
18:00
8:00
2. pôstna nedeľa
9:15
10:30
Féria
19:00
Féria
18:00

Február 2018

MIESTO

ÚMYSEL

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

 Henrich, Zuzana a Michal Kocaj
Bohosl. slova
Za členov SNSJ
Bohosl. slova
 Peter Karoľ
Modlitba posvätného ruženca
Za členov bratstva sv. ruženca
ZBP Róbert s rodinou
Za farnosť
Poďakovanie za 80.r. – Margita
ZBP Mária Fejková (40.r.)
 Juraj Čopan st.
* za  z Jablone
 Jozef Kulan
 Bernardína Katanová
ZBP rod. Veľasová a Čopanová, č. 48
ZBP Ján a Lucia (20.r.manž.)
ZBP Štefan (50.r.)
ZBP pre o. arcibiskupa
 Michal Džugan
/pomazanie
ZBP rod. Kilianová
nemocných/
ZBP a poďakovanie bohuznámej
/pom.
* za  z Hrabovca n./L.
nemocných/
 Mária Kulanová
ZBP Filip
Za farnosť
 Peter, Dušan a Anna
/M. Halas/
 Mária Kababiková (1.výr.)
ZBP Magdaléna (55.r.)
ZBP Magdaléna (70.r.)
 Jozef Slivka
ZBP Iveta Gamrátová (40.r.)
ZBP Roland
ZBP Vladimír Koscelník (70.r.)
* za  zo Zbudského Dlhého
 Pavlína Albičuková (1.výr.)
ZBP Marek (40.r.)
 Jozef Kocaj (1.výr.)
ZBP Marián Kolesár s rodinou (30.r.)
ZBP Helena (90.r.)
 Anna Pekalová
Na úmysel Marty

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

* HR  Vincent Kataník, Ján Rusinko, Anna Gamrátová, Veronika Smetanková
* ZD  Hilar Smetanka, Ľubica Veichpartová, Juraj Kulan
* JA  Štefan Gergeľ, Margita Dudová, Marek Paško, Irena Gazdíková, Milan Matuška, Mária Matová
INFORMAČNÝ BULLETIN 2/2018; 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

„Niektorí ľudia veľa hovoria o tom, akú planétu
tu zanecháme pre naše deti, ale absolútne ich nezaujíma,
aké deti tu zanechávajú pre našu planétu.“

