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Advent
Máme pred sebou posledné štyri týždne pred
Vianocami, ktoré sa nazývajú adventné. Ak pozorujeme v týchto dňoch aj
prírodu, zistíme, že jeseň už pokročila, mrazivý vietor postŕhal lístie zo stromov, dňa
ubúda a noci pribúda. Akoby nám to evokovalo vedomie, že raz príde aj „jeseň“ života,
ktorá nám pripomenie pominuteľnosť všetkého.
V tomto adventnom období budeme počuť výzvu Jána Krstiteľa: „Vyrovnajte cestu
Pánovi!“ Bolo by veľmi zlé, keby nám to znelo ako čosi staré, opotrebované. Táto výzva
je aktuálna vždy, a to pre každého jedného z nás. Inak povedané, pripravte cestu
Pánovi, aby ste sa mohli stretnúť so sudcom. To zároveň upozorňuje na rozdiel medzi
prvým a druhým príchodom Krista.
Ježišov prvý príchod bol ponukou lásky, odpúšťania a milosrdenstva. Jeho druhý
príchod bude však mať inú podobu. Bude prejavom nekonečnej Božej spravodlivosti.
Vtedy už zatíchne milosrdenstvo, odpúšťanie a prehovorí Sudca. Obidve tieto
skutočnosti tvoria podstatu adventu.
Ďalšou výzvou veľkej postavy adventu, Jána Krstiteľa je: „Robte pokánie, obráťte
sa, prinášajte ovocie, ...!“ Ján Krstiteľ neostáva
len pri výzve, ale volá aj po jej realizácii. Preto
nezabúdajme, že od krstu patríme Bohu a On sa
chce na svet pozerať našimi očami. Chce sa
prejavovať našimi slovami, chce byť v našom
správaní. Preto si povedzme do týchto
adventných dní niekoľko myšlienok, o ktorých
je vhodné porozmýšľať a potom aj prežiť:
Advent je doba, keď si musíme prehodnotiť svoje myšlienky, city a správanie.
Advent je doba, keď si máme uvedomiť, že cesty nášho života nás majú viesť do
večnosti.
Advent je doba, keď pokorne uznávame, že nie sme dokonalí. Musíme najmä
odbúrať pýchu, sebectvo, prílišné sebavedomie, tvrdosť, hrubosť...
Advent je doba, keď znovu máme nájsť cestu k svojim blížnym - k manželke,
manželovi, deťom, starým rodičom, spolupracovníkom, spolužiakom…
Advent je doba, keď úprimným vyznaním a pokornou ľútosťou vo sviatosti
zmierenia si máme očistiť duše a vo svätom prijímaní sa obohatiť živým Kristom.
Ak sa o to budeme usilovať, upozorníme na seba, že sme šťastní ľudia a že
odporúčame aj iným, aby takto prežili advent. Potom totiž všetci zažijeme šťastné a
požehnané Vianoce. (Peter Juhás)

Kvôli mne sa Kristus zrodil z Márie Panny
Úryvok z knihy Poklad ruskej duchovnosti, vydaný G.P. Fedotovom (Sheed & Ward, 1999)

Počúvaj, duša moja: Boh prišiel k nám;
navštívil nás náš Pán.
Kvôli mne sa narodil z Márie Panny
ten, kto sa zrodil z Otca pred všetkými
vekmi.
Kvôli mne ho zavinuli do plienok,
toho, ktorý nebo pokrýva oblakmi
a je odetý do rúcha svetla.
Kvôli mne ho uložili do jasieľ,
toho, ktorého trónom sú nebesia a u nôh,
ktorého leží zem.
Kvôli mne ho kŕmili materským mliekom,
toho, ktorý sýti všetko stvorenie.
Kvôli mne ho matka držala v náručí,
toho, ktorého nesú cherubíni
a drží všetko stvorenie vo svojom objatí.
Kvôli mne ho obrezali podľa zákona,
toho, ktorý je tvorcom zákona.
Kvôli mne sa ten, ktorý je neviditeľný,
stal viditeľným a žil medzi ľuďmi,
ten, ktorý je mojím Bohom.
Môj Boh sa stal tým, čím som ja,
podobným človeku;
Slovo sa stalo telom,
a môj Pán, Pán slávy,

vzal si kvôli mne podobu sluhu
a žil na zemi a kráčal po zemi,
ten, ktorý je Kráľom nebies.
Pracoval, konal zázraky,
rozprával sa s ľuďmi, bol podobný sluhovi
ten, ktorý je Pánom všetkého.
Bol hladný i smädný
ten, ktorý sýti a napája celé stvorenstvo.
Plakal ten, ktorý zotiera každú slzu.
Trpel a žialil ten,
ktorý je tešiteľom každého človeka.
Stýkal sa s hriešnikmi ten,
ktorý jediný je spravodlivý a svätý.
Ten, ktorý je všemohúci, hrdlačil
a nemal, kde by hlavu sklonil ten,
ktorý žije v nedostupnom svetle.
Bol chudobný ten,
ktorý dáva bohatstvo všetkým.
Potuloval sa po mestách a z miesta na
miesto ten,
ktorý je všadeprítomný a napĺňa každý
priestor.
A tak tridsaťtri rokov i viac
žil a pracoval na zemi kvôli mne –
mne, ktorý som jeho sluhom.

A vedia to ľudia?
Kedysi dávno zvolali zvieratká snem. Líška sa spýtala veveričky: „Čo pre teba znamenajú Vianoce?“
Veverička odpovedala: „Pre mňa znamenajú Vianoce krásny stromček ozdobený množstvom
žiariacich sviečok a cukrovinkami, ktoré mám tak veľmi rada.“
Líška sa pripojila so svojou predstavou: „Pre mňa, samozrejme, nesmie chýbať voňavá pečená
husička. Bez pečienky by to ani neboli skutočné Vianoce.“
Do debaty sa pridal medveď: „Vianočka! Na Vianoce musím mať obrovskú sladkú vianočku!“
Straka si zasnene povzdychla: „Podľa mňa sú na Vianoce najdôležitejšie krásne a ligotavé šperky a
ozdoby. Na Vianoce sa predsa musí všetko ligotať.“
Pozadu nechcel ostať ani vôl: „Všetci sa mýlite. Vianoce robí Vianocami až šumivé šampanské. Ja
by som ho vypil hoci aj dve fľaše!“
Somárik, ktorý to už nemohol vydržať, sa rýchlo zmocnil slova: „Ach, vari ste sa všetci zbláznili?
Veď na Vianociach je najdôležitejší Ježiš! Azda ste na to už zabudli?“
Vôl sa zahanbil, sklopil svoju veľkú hlavu a zabučal: „A vedia to vôbec ľudia?“ (Bruno Ferrero)

OZNAMY
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december
 6.12.

- 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.
 7.12. - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 17:15
hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Predmodlievať sa budú členovia
ružencového bratstva zo Slovenského Krivého.
 9.12. - Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. (prenáša sa z 8.12.)
 24.12. - Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich blízkych
okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou.
 31.12. - posledný deň v roku. Kto sa zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“, môže
získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.
–––––––––––––––––––––
 Zimné kántrové dni: V dňoch 11.12.; 13.12. a 14.12.2019 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.
 Roráty: ranné sv. omše o 6.00 hod. budú rorátne.
 Spoveď chorých: Spoveď chorých pred vianočnými sviatkami bude 18.12.2019 (streda) od
9:00 hod. Prosím, aby ste ich nahlásili v sakristii do 15.12.2019.
 „Hľadáme prístrešie...“ od 15.12. do 23.12.2019 sa budeme modliť deviatnik vždy
o 18:00 hod., ak je večer sv. omša, deviatnik sa pomodlíme pred sv. omšou.
(v nedeľu v rámci pobožnosti)
 Betlehemské svetlo: 24. 12. od 9:00 si budete môcť prevziať betlehemské svetlo zo
všetkých našich kostoloch do svojich domovov.
 Vianočný orgánový koncert: srdečne pozývame všetkých (nielen z Hrabovca n./L.) na
vianočný organový koncert, ktorý sa uskutoční 25. 12. 2019 v Hrabovci n./L.
o 15:00. Na orgáne bude hrať Ján Fic, náš rodák, spev – Zuzana Čurmová.
 Vianočná sviatosť zmierenia:

Streda

18. 12. 2019

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

(2 kňazi)
(4 kňazi)
(2 kňazi)
(4 kňazi)

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

počas spovedania sv. prijímanie podávané nebude

Vysluhovanie sv. zmierenia v Humennom:
Vo všetkých troch
Sobota
21. 12. 2019
kostoloch
Nedeľa
22. 12. 2019 HE – mesto a sídl.III

Požehnaný čas Adventu a Vianoc,
radosť, pokoj a lásku v kruhu najbližších
Vám všetkým z úprimného srdca želá
duchovný otec Peter

9:00 – 11:30
14:30 – 17:30

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

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS
18:00
18:00
18:00
18:00
16:30
17:00
17:30
18:30
17:15
18:00
8:00
9:15
10:30
16:00
17:00
17:00
18:00
6:00
6:00
6:00
6:00
18:00
8:00
9:15
10:30
6:00
6:00
6:00
6:00
18:00
8:00
9:15
10:30
7:00
22:00
24:00
24:00
9:00
9:00

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

10:30
10:30
9:00
9:00
10:30
10:30
18:00
7:00
9:00
9:00
10:30
10:30
7:00
17:00

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

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok

2.12.2019
3.12.2019
4.12.2019
5.12.2019

Féria
Sv. František Xaverský (sp.)
Féria
Za duchovné povolania

Piatok

6.12.2019

Prvý piatok

Sobota

7.12.2019

Vigília 2. adventnej nedele

Nedeľa

8.12.2019

2. adventná nedeľa
(ofera na kostol)

Pondelok

9.12.2019

Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie
(prikázaný sviatok)

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

10.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
14.12.2019

Votívna o Panne Márii
Votívna o Panne Márii
Votívna o Panne Márii
Votívna o Panne Márii
Vigília 3. adventnej nedele

Nedeľa

15.12.2019

3. adventná nedeľa

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

17.12.2019
18.12.2019
19.12.2019
20.12.2019
21.12.2019

Féria
Féria
Féria
Féria
Vigília 4. adventnej nedele

Nedeľa

22.12.2019

4. adventná nedeľa

Pondelok

23.12.2019

Féria

Utorok

24.12.2019

Štedrý deň

Streda

25.12.2019

Narodenie Pána
(slávnosť)

Štvrtok

26.12.2019

Sv. Štefan, mučeník (sv.)

Piatok
Sobota

27.12.2019
28.12.2019

Sv. Ján, apoštol a evanjelista (sv.)
Sv. neviniatka, mučeníci (sv.)

Nedeľa

29.12.2019

Svätej Rodiny
Ježiša, Márie a Jozefa

Pondelok
Utorok

6-ty deň v oktáve Narod. Pána
30.12.2019
31.12.2019 Vigília – Panny Márie Bohorodičky

December 2019

MIESTO

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

ÚMYSEL
 Juraj, Margita a Jozef
 Michal, Ján, Mária a Mária Valichnáč
 Anna, Verona a Michal Mato
 Jozef, Ján, Júlia, Margita, Mária a Helena
Bohoslužba slova
Za členov SNSJ
Bohoslužba slova
 Helena Dančová
Modlitba posvätného ruženca
Za členov bratstva sv. ruženca
ZBP rodina Jacková
Za farnosť
 Ján, Gregor a Terézia Balica
Za farnosť
 Helena, Jozef, Ján a Klára Dudo
ZBP Marián a Adela
ZBP Štefan Cichý (60.r.)
 Ján a Veronika
 Terézia a Ján Andrejov, č. 60
* za  z Hrabovca n./L.
 Jozef Slivka
ZBP rodina Labunová a Dudová
Za duše v očistci
Za farnosť
ZBP rodina Cichá
 Anna a Štefan Čopan
* za  z Jablone
/spoveď
 Mária a Ján Pastirik;  Júlia a Jozef Motyka
* za  zo Zbudského Dlhého
 Irena, Štefan, Anna, Štefan a Mária
 Juraj Timuľak, Jozef, Anna a Anna Pavlišin
 Martin Dudo
ZBP Pavol Dzurov (40.r.)
 Michal a Milan, kňaz
ZBP rod. Cichá a Gužíková, č. 128
ZBP rod. Demčáková, Hašany a Domanská
Za farnosť
ZBP rod. Dudová a Hrebeňáková
ZBP rod. Demčáková, Dudová, Dolobáčová
a Modráková
ZBP a poďakovanie – Miroslav
ZBP Katarína (30.r.)
ZBP Erik
 Jozef a Helena Micanko
ZBP rod. Fejková, Cichá a Kamoďová
ZBP pre Jozefa a jeho mamu
 Zuzana a Martin Papinčák
 Jozef, Mária, Margita, Lukáš a Ján
ZBP pre synov s rodinami
ZBP rodina Dudová
 Anna a Michal Dziaba
ZBP rod. Belicová a Lukáčová
 Michal, Bernardína a Ján
Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2019

* 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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