
 
 

 
 

Eucharistia 

Na začiatku skúsme vnímať čas, ktorý práve 
prežívame. Za chvíľu deti našej farnosti, ktoré navštevujú tretí ročník 
pristúpia k prvému svätému prijímaniu. Práve sme boli svedkami 
vysluhovania sviatosti birmovania. Mesiac jún, ktorý sa pomaly blíži je zasvätený 
úcte k Božskému Srdcu a prinesie nám nových služobníkov oltára – kňazov. Je to 
požehnanie pre Cirkev. Všetky tieto slávnosti majú čosi spoločné. Je to Eucharistia. 
Eucharistia, ako nám to pripomenul sv. Ján Pavol II.: „...je to najcennejšie, čo Cirkev 
môže mať na svojej ceste dejinami“ (Porov.: Cirkev žije z Eucharistie 9).  
Celý Kristov pozemský život, ako pozorujeme v evanjeliu, bol lámaním a dávaním 
svojho života pre druhých. Ešte aj v posledných chvíľach pred svojím utrpením a 

smrťou Ježiš nemyslí na seba, ale na nás. Chce naše dobro, 
túži nám zanechať posilu na ceste do nebeského kráľovstva. 
Preto pri Poslednej večeri berie do svojich rúk chlieb, láme 
ho a dáva, hovoriac: „Vezmite a jedzte. Toto je moje telo!“ 
Podobne berie aj kalich s vínom, vzdáva vďaky, dáva im a 
hovorí: „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za všetkých...“ A 
ďalej dodáva: „Toto robte na moju pamiatku!” Týmito 
slovami ustanovuje Sviatosť Oltárnu ako pamiatku svojej 
smrti a svojho zmŕtvychvstania a prikazuje ju sláviť svojim 
apoštolom až do svojho návratu na konci časov. Tento 
Ježišov príkaz plní Cirkev už 2000 rokov, keď 

prostredníctvom svojich kňazov dennodenne sprítomňuje Kristovu obetu na  našich 
oltároch. V každej svätej omši kňazi mocou, ktorá im bola udelená, premieňajú 
slovami Pána Ježiša a pôsobením Ducha Svätého chlieb a víno na Telo a Krv Pána 
Ježiša. Ježiš prejavuje o nás úžasnú starostlivosť. Ponúka nám všetko, čo 
potrebujeme na ceste k nemu. 
Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi. Ježiš sa nám znova a znova ponúka. 
Dovoľme mu vstúpiť do nášho života. S ním budeme mať silu stávať sa lepšími a 
pretvárať svoje okolie. Musíme si uvedomiť, že náš život sa bez Ježiša nezmení. 
Samozrejme, že na stretnutie s Kristom v Eucharistii musíme prísť náležite 
pripravení, aby sme ho mohli prijať hodne do nášho srdca. 
Je potrebné z našej strany byť napojený na tento Dar. Nestratiť ho. Niekedy sa lacno 
nechávame obrať o milosť prijímať. Možno dnes viac cítime potrebu vytrvalosti. 
Pán Ježiš nám dáva dosť síl, aby sme všetko prekonali a zvíťazili nad pokušením. 
Čerpajme z prameňa jeho lásky. Potrebujeme ho. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Eucharistia - premenenie 

V prírode a vo svete poznáme dva základné typy premien: 

1. premenia sa akcidenty (teda vonkajšie vlastnosti), ale nepremení sa podstata. 
Napr.: človek ide ku kaderníčke, tá mu upraví účes. Zmení sa vonkajší vzhľad - 
akcidenty (nový účes), ale človek ostáva ten istý – podstata ostáva. 

2. premenia sa akcidenty, aj podstata. Napr.: kvasenie, hniloba... jablko, ak zhnije, 
zmení sa podstata, aj vzhľad. 

Pri Eucharistii ide o tzv. prepodstatnenie – teda premenenie celej podstaty chleba 
na telo a vína na krv bez toho, aby sa premenili akcidenty (vzhľad, chuť). Táto 
premena nemá v prírode obdobu. 

Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný 
v každej viditeľnej časti, takže lámanie chleba Krista nedelí. 

Prijímanie Eucharistie je nutné k spáse. „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný 
život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6, 54) Človek potrebuje transfúziu krvi, 
aby v kritických momentoch mohol žiť. Potrebuje aj iné orgány (srdce, obličku, 
kostnú dreň...). Tak pre duchovný život potrebuje Eucharistiu, aby mohol žiť vo 
večnosti. 

Tak ako kniha, má svoj obal, papier, tlačiarenskú farbu, predsa dokáže formovať, 
obohacovať, napĺňať rôznym pocitom, tak aj Eucharistia, má svoju matériu, ale 
Kristus v nej prítomný dokáže človeka, ktorý ju prijíma formovať, obohacovať, 
napĺňať... 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac máj 

   

 4.5. – na prvý piatok v mesiaci budem vysluhovať sviatosť zmierenia chorým vo 
farnosti. Začnem od 9.00 hod. ako zvyčajne od Hrabovca n/L. Chorých nahláste 
v sakristii kostola. 

 5.5. –   Fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 17:45 
hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. Tento mesiac sa predmodlievať ruženec 
budú členovia ružencového bratstva zo Slovenského Krivého. 

  6.5. – slávnosť 1. svätého prijímania v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Tohto roku 
k Eucharistii pristúpi 5 detí. Zahŕňajme ich do svojich modlitieb. 

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

 10.5. -  slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. 

 13.5. -  je 52. svetový deň Spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň 
bude zbierka na katolícke masmédia. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 

 19.5. -   v Hrabovci n./L. budeme sláviť Vigíliu Zoslania Ducha Svätého. Začne sa o 
18:45 hod. Bdením vo večeradle. Pre birmovancov účasť je žiaduca.  

 20.5. -   končí sa veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok. Od pondelka (21. 5.) 
sa modlíme modlitbu Anjel Pána. 



 31.5. - slávnosť Kristovho Tela a Krvi (prikázaný sviatok). 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. 

––––––––––––––––––––– 

 Loretánske litánie: mesiac máj je mesiacom mariánskym, keď sa budeme vždy večer 
o 18:00 hod. v celej farnosti stretávať na modlitbu mariánskych litánií.          
Ak v tento deň bude sv. omša, potom pred sv. omšou ako súčasť sv. ruženca. 

 Novéna k Duchu Svätému: od 11. 5. sa začína Novéna k Duchu Svätému. Budeme sa 
ju modliť vždy v rámci mariánskych litánií večer o 18:00 hod., alebo ak bude 
v ten deň sv. omša, tak pred sv. omšou.  

 Prosebné dni: 7. 5., 8. 5. a 9. 5. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom 
prosebných dní sú prosby za úrodu. 

 Kántrové dni: v dňoch 16. 5.; 18. 5.; 19. 5. sú letné kántrové dni. V tieto dni budeme 
prosiť za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. 

 MIKE:  v sobotu 19. 5. bude arcidiecézne stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy 
v Prešove na sídl. III.  

 Deň matiek: druhá májová nedeľa je už tradične venovaná našim matkám. Myslíme 
v tento deň na nich s prejavom vďačnosti, úcty a lásky. 

 Deň rodiny: 15. máj je vyhlásený OSN ako Medzinárodný deň rodiny. Pri príležitosti 
tohto dňa mnohé mestá a obce organizujú svoj vlastný Deň rodiny. Cieľom 
Dňa rodiny je dostať rodinu do stredobodu pozornosti celej spoločnosti. 
Tohtoročným mottom Dňa rodiny je Stojíme pri sebe. Program si môžete 
pozrieť na web stránke: denrodiny.sk    

 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, 
ak sa  zúčastnime na verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni, Creator“ 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac MÁJ – prvopiatková 

Utorok 
(2 kňazi) 

1.5.2018 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

16:00 – 17:15 
17:15 – 18:30 

Streda 2.5.2018 Slov. Krivé 17:30 – 18:30 

Štvrtok 3.5.2018 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 
Sviatosť zmierenia na mesiac JÚN - prvopiatková 

Sobota 
(2 kňazi) 

26.5.2018 

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

9:00 – 10:00 
10:15 – 11:00 
11:00 – 12:15 
17:30 – 18:30 

 

„Rozdáva sa tak štedro, až do úplného vyčerpania. A čo je ešte 
obdivuhodnejšie, dáva sa celý nie raz, ale každý deň, ak to, pravda, chceme. 

Každé nové prijímanie je novým darom, v ktorom sa dáva sám Ježiš.“ 
Svätý Ignác z Loyoly 



FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, KRÁĽA - ZBUDSKÉ DLHÉ 

Máj 2018 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Utorok 1.5.2018 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef Greš 
Streda 2.5.2018 Sv. Atanáz, bisk. a uč. C. (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Juraj a Monika Bachura 
Štvrtok 3.5.2018 Sv. Filip a Jakub, apošt. (sv.) 18:30 Zbudské Dlhé  Gejza Danko 

Piatok 4.5.2018 Prvý piatok 

17:00 
17:30 
18:30 
19:00 

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Ján a Anna Timuľak, č. 127 (Gandoľ) 

Sobota 5.5.2018 Vigília 6.veľkonočnej nedele 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 6.5.2018 
6. veľkonočná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
 

9:15 
10:30 

Slov. Krivé  
 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP pre rod. Kontuľová, Brehovská a 
Torišková 
Poďakovanie za 30.r. - Michal 
Za prvoprijímajúce deti /1. sv. prijímanie 

Utorok 8.5.2018 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Vincent Kataník (1.výr.) 
Streda 9.5.2018 Vigília Nanebovstúpenia Pána 18:30 Slov. Krivé ZBP pre rod. Meždejová a Marcinová 

Štvrtok 10.5.2018 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

Za farnosť 
ZBP Mária Jacková (80.r.) 
ZBP pre rod. Damčáková, č. 126 a 
Macibobová 

Piatok 11.5.2018 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Jozef Slivka 
Sobota 12.5.2018 Vigília 7.veľkonočnej nedele 18:30 Jabloň  Michal a Bernardína 

Nedeľa 13.5.2018 
7. veľkonočná nedeľa 
(zbierka na masmédia) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

ZBP pre rod. Králiková a Kuľhová 
Za farnosť 
ZBP Jana (40.r.) a Dominik 

Utorok 15.5.2018 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L.  
Streda 16.5.2018 Sv. Ján Nepomucký, muč.(sp.) 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 

Štvrtok 17.5.2018 Féria 
17:45 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Michal Džugan 
* za  z Jablone 

Sobota 19.5.2018 Vigília Zoslania Ducha Svätého 
18:45 
19:30 

Hrabovec n./L. 
Bdenie vo večeradle 
ZBP Regina (70.r.) 

Nedeľa 20.5.2018 Zoslanie Ducha Svätého 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
Jabloň 

Za uzdravenie bohuznámej rodiny 
Za farnosť 
ZBP pre rod. Dzurová a Dušáková 

Pondelok 21.5.2018 Svätodušný pondelok 
17:45 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP pre vnúčatá a pravnúčatá (bohuzn.) 
 Michal a Zuzana Jevič 

Utorok 22.5.2018 Féria 7:00 Jabloň  Ján Dušák 
Streda 23.5.2018 Féria 7:00 Zbudské Dlhé Za  členov ružencového bratstva 

Štvrtok 24.5.2018 
Nášho Pána Ježiša Krista, 

najvyššieho a večného kňaza 
17:45 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Milan, Marián, Peter, Anna a Michal 
 Helena a Juraj Dušák; Anna Lukáčová 

Sobota 26.5.2018 Vigília Najsvätejšej Trojice 18:30 Slov. Krivé 
 Ján, Anna a Štefan Andrejov;  Mária 
a Ján Kontuľ 

Nedeľa 27.5.2018 Najsvätejšej Trojice 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Anna a Juraj Hodor 
ZBP Štefan (60.r.) 
ZBP Oľga Timuľaková (55.r.) 

Utorok 29.5.2018 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Mária, Dušan, Jozef a Andrej Židzik 

Streda 30.5.2018 Vigília Najsv. Kr. Tela a Krvi 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Mária a Jozef Kačmár 
 Jozef Cichý 

Štvrtok 31.5.2018 
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 

(prikázaný sviatok) 
17:30 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Anna, Margita, Jozef a Štefan Kolesár 
 Ján, Helena, Ján, Michal a Detlef 

 

* HR   Ján Rusinko, Anna Gamrátová, Veronika Smetanková, Mária Hudáková, Anna Gužíková, Peter Ferčák 
* ZD   Hilar Smetanka, Ľubica Veichpartová, Juraj Kulan 
* JA   Štefan Gergeľ, Margita Dudová, Marek Paško, Irena Gazdíková, Milan Matuška, Mária Matová, Štefan Dzurov,  

Emil Dušák, Helena Hodorová 
INFORMAČNÝ BULLETIN 5/2018; 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  

 


