Dobrovoľný
príspevok: 0,20 €

Čas
Od dávnej minulosti sa ľudský um pokúšal
vynájsť najrozličnejšie nástroje a zariadenia, ktorými by sa mohol
„zmocniť“ času a merať ho. Starý Egypt zachytával svoj čas v hieroglyfických
záznamoch, potom tu boli olejové lampy, ciachované sviece, vodné, slnečné,
presýpacie, stredoveké vežové hodiny, hodiny kyvadlové, vreckové a náramkové
hodinky a koniec koncov i budík, zo všetkých hodín pravdepodobne
najnesympatickejší. Aby človek lepšie ovládol čas a vedel ho lepšie využiť, začal
ho deliť: deň na hodiny a hodiny na minúty. A keď to už nestačilo, rozdelil minútu
na šesťdesiat kratučkých sekúnd a dospel až k tomu, že pri športových
zápoleniach rozhodujú o víťazstve tisíciny
sekundy. Takto človek nadobudol pocit, že
má k dispozícii celý čas od nultej až po
dvadsiatu štvrtú hodinu, a tak kedysi toho,
kto vlastnil hodiny, považovali takmer za
pána času. Ani to nikomu nezaručovalo, že
bude žiť aj v nasledujúci deň (Una ex illis
ultima, „Jedna z týchto hodín je posledná“,
hovorí
nápis
vyrytý
na
starých
kyvadlových hodinách), ale človek aspoň
vždy vedel zistiť, koľko hodín práve je.
Čas! Už od čias antiky bol motívom brilantných úvah filozofov a teológov
a predmetom zložitých výpočtov fyzikov a matematikov. Čas však nie je iba
chladná merateľná veličina, treba brať do úvahy aj jeho subjektívnu zložku.
Každý človek vníma plynutie času inakšie a aj u jednotlivca sa to plynutie
s konkrétnou situáciou mení. Napríklad tomu, kto sa práve necíti dobre, aj tá
najkratšia chvíľa sa zdá večnosťou. A naopak, príjemný zážitok preletí ako vietor,
akokoľvek dlho naozaj trvá. Neraz hovoríme: „Nemám čas!“ V skutočnosti to však
znamená: „Nemám čas...pre teba! Teraz nie!“
Lenže v ten deň, keď posledné zrnko piesku prepadne hrdlom presýpacích
hodín nášho života a vyprší čas, ktorý sme dostali, všetko bude inakšie. Mnohé
iné hodiny pôjdu ďalej, no tie naše sa navždy zastavia a do knihy večnosti sa
zapíše len čas, ktorý sme merali tikaním kyvadla lásky.
(z knihy - Wilhelm Mühs: Tajomstvo času, s. 7 - 9)

Katechizmus katolíckej cirkvi o očistci
1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení,
hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli
svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.
1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených,
nazýva Cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala Cirkev najmä na Florentskom
a Tridentskom koncile. Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma,
(porov. 1 Kor 3,15; 1 Pt 1,7), hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten,
ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani
v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12, 31). Z tohto výroku sa dá pochopiť, že niektoré viny
môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“
1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých, o ktorej hovorí už Sväté
písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil... zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení
hriechu“ (2 Mach 12, 46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých
a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu,620 aby boli očistení
a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny,
odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta,
(porov. Jób 1, 5) prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú
útechu?... Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

OZNAMY

Program aktivít a liturgických slávení na mesiac november
 1.11. - Slávnosť všetkých svätých – v tento deň bude svätú omšu o 10:30
v Zbudskom Dlhom slúžiť Mons. Bernard Bober, arcibiskup. Dušičková
pobožnosť v Zbudskom Dlhom bude hneď po sv. omši.
 2.11. - Spomienka na všetkých verných zosnulých.
Dušičkové pobožnosti na cintorínoch budú takto:
Slov. Krivé
–
13:30 hod.
Hrabovec n./L. – 14:00 hod.
Jabloň
–
14:00 hod.
Pol hodiny pred pobožnosťou sa pomodlíme sv. ruženec pri kríži na cintoríne.

 3.11. - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.
Adorácia Sviatosti Oltárnej na prvú nedeľu nebude, nakoľko hneď v utorok
5. 11. máme celodennú farskú poklonu.

 5.11. - Celodenná farská poklona; časový harmonogram:
Zbudské Dlhé 10:00 – 17:00
Jabloň
10:30 – 16:30
Hrabovec n./L. 10:15 – 17:50
Sl. Krivé
10:45 – 16:00
Prosím, zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.
 7.11. - Rekolekcie kňazov nášho dekanátu budú v tomto mesiaci v Michalovciach.
 17.11. - „Dobročinná zbierka sv. Alžbety.“ Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 24.11. - nedeľou „Krista Kráľa“ sa končí liturgický rok a 1. adventnou nedeľou začína
nový liturgický rok. Vo všetkých kostoloch po sv. prijímaní bude vyložená

Sviatosť Oltárna a obnovíme si zasvätenie ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok môžeme získať
úplné odpustky.
 30.11. - Konajú sa celodiecézne rekolekcie k úcte sv. Ondreja, patróna arcidiecézy
slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
 1.12. - Pri všetkých sv. omšiach z 1. adventnej nedele bude požehnanie adventných
vencov. Kto chce, môže si priniesť adventný veniec na požehnanie pred
oltár. V túto nedeľu bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh
zaplať.
---------------------------------- Sviečka za nenarodené deti: v deň, keď si budeme spomínať na našich drahých
zosnulých (2.11.), môžeme si spomenúť aj na zomrelé nenarodené deti a zapáliť
sviečku aj im.
 Úplné odpustky počas dušičkovej oktávy:
Kto v tento deň nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš
a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na
úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť náklonnosť
k hriechu. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz
denne od 1. novembra do 8. novembra. Aby ste mohli získavať tieto odpustky, sv.
prijímanie budem podávať podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený aj na nástenke
v kostole. Zároveň v tieto dni budú otvorené aj kostoly na osobnú modlitbu pred
svätostánkom.
 3.11. slávi 69. rok života náš rodák, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pamätajme
na o. arcibiskupa aj v našich modlitbách.
 Svetový deň chudobných: 17.11. je 3. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil
pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Touto
formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným,
slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
************

Rozpis podávania Eucharistie počas dušičkovej oktávy – 2019
Dátum
Hrabovec n./L.
Zbudské Dlhé
Jabloň
Slov. Krivé
1.11.2017
pri omši
pri omši
pri omši
pri omši
2.11.2017
pri omši
pri omši
pri omši
pri omši
3.11.2017
pri omši
pri omši
pri omši
pri omši
4.11.2017
18:00
16:45
pri omši
pri omši
5.11.2017
pri omši
pri omši
16:45
16:15
6.11.2017
18:00
16:45
pri omši
pri omši
7.11.2017
18:00
17:30
17:00
16:30
8.11.2017
pri omši
pri omši
16:45
16:15

RÍM. KAT. FARNOSŤ SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO, ZBUDSKÉ DLHÉ

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM

MIESTO

ÚMYSEL

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

Streda

8:00
9:15
1.11.2019
9:15
10:30
9:00
Spomienka na všetkých
9:00
2.11.2019
verných zosnulých
10:30
10:30
9:00
9:00
31. nedeľa cez rok
3.11.2019
10:30
(ofera na kostol)
10:30
Sv. Karol Boromejský, bisk. (sp) 17:15
4.11.2019
18:00
Féria
17:15
5.11.2019
Celodenná farská poklona
18:00
17:15
Féria
6.11.2019
18:00

Piatok

8.11.2019

Sobota

9.11.2019

Nedeľa

10.11.2019

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

12.11.2019
13.11.2019
14.11.2019
15.11.2019

Sobota

16.11.2019

Nedeľa

17.11.2019

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019
22.11.2019
23.11.2019

Nedeľa

24.11.2019

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

26.11.2019
27.11.2019
28.11.2019
29.11.2019
30.11.2019

Nedeľa

1.12.2019

17:15
18:00
Vigília 32. nedele cez rok
18:00
8:00
32. nedeľa cez rok
9:15
10:30
Sv. Jozafát, bisk. a muč (sp.)
18:00
Féria
18:00
Féria
18:00
Féria
18:00
17:00
Vigília 33. nedele cez rok
18:00
7:30
33. nedeľa cez rok
(Dobroč. zbierka sv. Alžbety)
8:30
Féria
18:00
Bl. Anna Kolesárová, muč. (ľs.) 18:00
Obetovanie Panny Márie (sp.) 18:00
Sv. Cecília, panna a muč. (sp.) 18:00
Vigília Krista Kráľa
18:00
8:00
Krista Kráľa
9:15
10:30
Féria
18:00
Féria
18:00
Féria
18:00
Féria
18:00
Vigília 1. adventnej nedele
18:00
8:00
1. adventná nedeľa
9:15
(zbierka na charitu)
10:30

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

ZBP vnúčat a ich rodičov
 Ján, Helena, Anna a Michal Oros
 Helena a Štefan Pavlišin
Za farnosť
(celebruje Mons. B. Bober)
Za zosnulých
Za  z rod. Gazdíkovej a Dudovej
Za zosnulých
 Žofia
/dušičkové pobožnosti/
 Anna, Ondrej a Andrej Rosoľanka
Za farnosť
ZBP rod. Valichnáčová a Kováčová
Za pomoc v chorobe - Jozefína
 Milan, Marián, Peter, Anna, Fedor,
Anna a Michal
 Emil, Terézia, Júlia a Michal Dušák
 Ján, Anna, Mária a Juraj
Za  z rod. Matová a Majerníková
 Milan Balica, kňaz
 Anna, Tomáš, Stanislav; za  rodičov
a starých rodičov
 Andrej, Mária, Helena a Andrej
Za  z rod. Kababiková a Demková
 Helena Gamrátová a Jaroslav Labik
Za farnosť
ZBP Irena
ZBP Andrej (65.r.)
ZBP pre bohuznámych (40. a 50.r.)
 Jozef Demčák (1.výr.)
* za  z Jablone
 Helena, Michal a Veronika
Za farnosť
ZBP Agnesa s rodinou
 Štefan, Anna a Mária
ZBP Michal Paulišin (70.r.)
* za  zo Zbudského Dlhého
ZBP Daniel
 Anna a Jozef Bukovčík, č. 60
 Anna, Štefan, Milan a Milan
ZBP Milan (50.r.)
ZBP Michal (75.r.)
ZBP Ondrej (30.r.)
ZBP detí a vnúčat (30.r.)
Na úmysel rodiny
* za  z Hrabovca n./L.
 Štefan, Štefan a Anna Dzurov
 Štefan, Anna a Štefan Meždej
 Ján a Anna Šuľo;  Veronika a Ján Tkáč
 Jozef a Anna Feltovič
ZBP Michal (40.r.)
Za farnosť

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pondelok
Utorok

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

November 2019

Všetkých svätých (sl.)
Prikázaný sviatok

Féria

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

* HR  Ján Folenta, Mária Pastiriková, Ján Demčák, Juraj Karoľ, Jozef Kolesár, Jozef Karoľ
* JA  Ján Lukáč, Štefan Dzurov, Ján Gazdik, Ján Janošov, Michal Roško, Ján Hodor
* ZD  Jozef Hrin, Štefan Bober
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