
 
 

 
 

Služba chorým 

Spomienky nemocničného kňaza 

Čo som si za tie roky najviac všimol, je to, že pacienti – zvlášť ti ťažko 
chorí a zomierajúci – zo všetkého najviac potrebujú lásku. Ak chce niekto 
pracovať v zdravotníctve bez toho, aby sa rozhodol milovať do krajnosti a úplne 
sa obetovať, nech tam radšej ani nejde!  

Raz som si na onkológii všimol pacienta. Chlap okolo štyridsiatky, veľmi 
nepokojný; aby si neublížil, museli mu priviazať ruky. Spýtal som sa sestričky, čo 
mu je. „Rakovina hrtanu. Čoskoro zomrie.“ Chvíľu som naňho hľadel a potom som 
sestričku poprosil, aby ho odviazali. Sadol som si k nemu, chytil za ruku a modlil 

sa. Po chvíli chlap, ktorý sa pred chvíľou ešte 
hádzal sem-tam, sa upokojil a zaspal. Odvtedy 
som sa pri ňom takmer každý deň zastavil. 
Chytil som ho za ruku, pohladil po tvári. Po 
niekoľkých dňoch som sa s ním pokúsil 
rozprávať. Veľmi sa mu nechcelo, zvlášť keď 
zistil, že som kňaz. Ale predsa sa pomaly ľady 
lámali. Aj s jeho telom sa začalo čosi diať. Zrazu 
si vedel sadnúť, ba po nejakom čase ma 
jedného dňa čakal na chodbe. Stali sme sa 
kamarátmi. Odvtedy ma vyčkával každý deň na 
chodbe. Rozprávali sme o všetkom možnom, aj 
o Bohu. Ale jedného dňa ma nečakal. „Sestrička, 
kde je ten pán?“ „Páterko stal sa zázrak. Odišiel 
domov. Zdravý.“  

Každý deň prechádzam nemocničnými izbami a pýtam sa, či niekto nechce 
prijať sviatosť zmierenia. Často počúvam odpovede: „Spoveď? Zajtra.“ Koľkí však 
mi už na druhý deň nemohli nič povedať. A koľkí, ktorí uznali, že zajtra má byť 
dnes, šťastne zomreli zmierení s Bohom aj so sebou.  

Často nám príbuzní alebo zdravotnícky personál hovorí, že k tomu 
človekovi je už zbytočné ísť, že už nič nevníma, nedá sa s ním komunikovať. 
Nikdy sa nedajte odradiť. Lebo duša človeka vníma. Modlite sa pri takom 
človekovi, povzbudzujte ho, aby oľutoval svoje previnenia, aby odpustil svojím 
vinníkom. Možno raz budete v nebi prekvapení, ako vám bude ďakovať. 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Don´t worry, be happy – netráp sa, buď šťastný 

Každý máme v živote nejaké problémy, 
ale keď sa trápiš, zväčšuješ ich dvojnásobne. 

(A preto) netráp sa, buď šťastný. 
Nemáš kde hlavu skloniť; 

niekto prišiel a vzal ti posteľ, 
netráp sa, buď šťastný. 
Nezaplatil si nájomné; 

domáci ťa musí dať na súd, 
netráp sa, buď šťastný. 
Pretože, keď sa trápiš, 

tvoja tvár bude zamračená, 
a to nás zrazí na dno. 

Netráp sa, buď šťastný. 

To je úryvok zo svetoznámej piesne Don´t Worry, Be Happy, ktorú napísal 
a zaspieval džezový spevák Bobby McFerrin. Chcel ňou upozorniť na to, že obavy 
a strach neodstraňujú bolesť, ale oberajú o silu. 

Obava a strach prídu najmä vtedy, keď prídu problémy a ťažkosti, keď sa 
začneme báť budúcnosti i minulosti, keď máme strach zo života, aj zo smrti. Nastáva 
to aj vtedy, keď príde do života choroba. Strach nastane možno aj preto, lebo sme 
slabí, bezradní alebo nepripravení na takéto situácie. Dokonca, niekedy máme 
strach aj z Pána Boha, či nám vôbec pomáha, či je ešte na našej strane a s nami. 
Predsa nám v ušiach znejú Ježišove slová: „Nebojte sa!“ (Mt 28,10) ... „Ja som s vami 
po všetky dni...“ (Mt 28,20) A prorok Izaiáš dodáva: „Neboj sa, veď som s tebou ja, 
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou 
spásnou pravicou.“ (Iz 41, 10) 

Na mnohé problémy, ťažkosti, choroby môžeme reagovať strachom, ale to 
nám nepomôže, naopak priťažíme si. Môžeme reagovať napríklad tým, že sa 
primkneme ku Kristovi. Predsa Boh neopúšťa svoj ľud, neopúšťa ani nás. 
 

OZNAMY 
   Program aktivít a liturgických slávení na mesiac február 

   1.2. - 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 z Jablone. 

   2.2. -  Sviatok Obetovania Pána (Hromnice) – pri sv. omšiach budú požehnané 
hromničné sviece. Môžete si ich priniesť na sv. omšu. Zároveň prvá nedeľa 
v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.  

    Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto:  
Zbudské Dlhé            13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  
Hrabovec n./L.         14:00 – 14:20       (so sviatostným požehnaním) 



   3.2. -   Spomienka na sv. Blažeja – pri sv. omši udelím sväteninu požehnanie hrdla. 

 6.2. -  Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 

v Zbudskom Dlhom budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

 7.2. -   Prvý piatok v mesiaci. 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.  Mená chorých nahláste v sakristii. 

 11.2. - Rekolekcie dekanátu v tomto mesiaci budú v našej farnosti. Srdečne 

pozývam k sláveniu Eucharistie o 9:00 hod. 

 26.2. - 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. 

 1.3. - Na 1. pôstnu nedeľu (1.3.) bude jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary 

Pán Boh zaplať. Ofera na kostol sa posúva na 2. pôstnu nedeľu (8.3.). 

--------------------------- 

 Pomazanie chorých: pri sv. omšiach 10.2. a 12.2. 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. 

 Pobožnosť krížovej cesty: Každý piatok o 18.00 hod. a každú nedeľu o 14.00 hod.   
Ak je v ten deň sv. omša (piatok), pobožnosť bude pol hodiny pred sv. omšou. 

 Národný týždeň manželstva: je to celosvetová kampaň na podporu manželstva.      
Už desiatykrát prebieha aj na Slovensku, tentoraz od 10. do 16. februára 2020. 
Bližšie info je na: www.ntm.sk  

 Úplné odpustky:  
1. počas fašiangovej adorácie – kto navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť 

a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny. (Enchiridion indulgentiarum 7, § 1, 1) 
2. v pôstnom období - 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). 

 Sviatosť zmierenia na mesiac február: 

Pondelok 3.2.2020 Slov. Krivé 17:00 – 18:00 

Utorok 
(2 kňazi) 

4.2.2020 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:30 – 17:40 
17:50 – 19:00 

Štvrtok 6.2.2020 Zbudské Dlhé 17:00 – 18:00 

  Fašiangová adorácia: Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone takto: 

Pondelok 24.2.2020 
Slov. Krivé  

Jabloň 

15:30 – 17:30 

15:45 – 17:50 

Utorok 25.2.2020 
Zbudské Dlhé 

Hrabovec n./L.  

15:30 – 17:30 

15:45 – 17:50 



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

Február 2020 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Sobota 1.2.2020 Vigilía Obetovania Pána 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 2.2.2020 
Obetovanie Pána 
(ofera na kostol)  

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Štefan a Mária Kulan 
ZBP rod. Gazdíková, Lukáčová a Polačková 
Za farnosť 

Pondelok 3.2.2020 Sv. Blažej, bisk. a muč. (ľs) 18:00 Slov. Krivé Za duše v očistci                             /spoveď 
Utorok 4.2.2020 Féria 19:00 Jabloň  Štefan, Anna a Stanislav Lehet/spoveď 
Streda 5.2.2020 Sv. Agáta, panna a muč. (sp.) 18:00 Hrabovec n./L.  Mária Pastiriková (1.výr.) 
Štvrtok 6.2.2020 Za duchovné povolania 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef Hrin (1.výr.)                      /spoveď 

Piatok 7.2.2020 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Bernardína Katanová 

Sobota 8.2.2020 Vigília 5. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP pre zaťa Róberta s rodinou 

Nedeľa 9.2.2020 5. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP Lukáš a Daniela (30.r.) 
ZBP manželia Boberoví (40.r.manž.) 
ZBP František (60.r.) 

Pondelok 10.2.2020 
Sv. Školastika, panna (sp.) 

(pomazanie chorých) 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Michal 
ZBP Miroslava (25.r.) 

Utorok 11.2.2020 Panna Mára Lurdská (ľs.) 9:00 Zbudské Dlhé Na úmysel o. arcibiskupa        /rekolekcie 

Streda 12.2.2020 
Féria 

(pomazanie chorých) 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Andrej, Margita a Štefan 
ZBP Ján s rodinou (40.r.) 

Štvrtok 13.2.2020 Féria 7:00 Hrabovec n./L. 
 Jozef a Júlia Džugan;  Michal, Helena 
a Jozef Kondor 

Piatok 14.2.2020 Féria 
7:00 
7:45 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Katarína a Andrej Kocka 
 Vladimír Pajtáš 

Sobota 15.2.2020 Vigília 6. nedele cez rok 17:00 Jabloň  ZBP Mária (75.r.) 

Nedeľa 16.2.2020 6. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Jozef a Mária Smetanka 
Za farnosť 
ZBP Tatiana Juhásová (60.r.) 

Utorok 18.2.2020 Féria 18:00 Jabloň ZBP Filip (20.r.) 
Streda 19.2.2020 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Mária a Jozef Karoľ 
Štvrtok 20.2.2020 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Piatok 21.2.2020 Sv. František Saleský, bisk. (sp.) 18:00 Slov. Krivé ZBP Roland 
Sobota 22.2.2020 Vigília 7. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP Štefánia a Marián s rodinami 

Nedeľa 23.2.2020 7. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Anna (30.r.) 
Za  z rodiny Lukáčovej 
ZBP Marta (60.r.) 

Pondelok 24.2.2020 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone    (fašiangová adorácia) 
Utorok 25.2.2020 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Viliam (45.r.)  (fašiangová adorácia) 

Streda 26.2.2020 
Popolcová streda 

(deň prísneho pôstu) 

16:00 
17:00 
17:00 
18:00 

 

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

Za farnosť 
 Viktória a Tomáš Frankovič 
 Ján, Mária a Štefan Š. 
 Štefan a Štefan Kolesár;  Anna 
a Jozef Kataník 

Štvrtok 27.2.2020 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Štefan Bober 
Piatok 28.2.2020 Féria 18:00 Slov. Krivé  Elena Balicová                          /kr. cesta 
Sobota 29.2.2020 Vigília 1. pôstnej nedele 18:00 Jabloň ZBP Ľuboslava, deti a ich rodiny 

Nedeľa 1.3.2020 
1. pôstna nedeľa 

(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP rodina Čopanová, č. 36 
 Pavlína a Vendelín Jurašek     /kr. cesta 
ZBP Ján Malík (60.r.) 

 

* HR  Ján Demčák, Juraj Karoľ, Jozef Kolesár, Jozef Karoľ, Ladislav Cichý, Helena Sabová 
* JA   Ján Gazdik, Ján Janošov, Michal Roško, Ján Hodor 
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