
 
 

 
 

On mi odpustil 

V Španielsku zúrila občianska vojna. Boli aj 
znesvätené chrámy, horiace dediny, zohavené mŕtvoly označovali cestu, 
po ktorej prešlo červené vojsko. Proti tomuto červenému vojsku bojovalo 
národné vojsko. 
 Keď raz jeden z oddielov národného vojska čistil dedinu od nepriateľov, pri 
múre našli ťažko raneného príslušníka červených, ktorému úlomok granátu 
roztrhol hruď. 

Ranený sklopeným zrakom pozeral na 
prichádzajúcu hliadku vojakov. Potom slabým 
pohybom zdvihol ruku a vyjachtal: „Kňaza! 
Zavolajte mi kňaza!“ 
 „Kňaza? Načo ti už len bude kňaz“ zaklial 
jeden z národniarov. Ale jeho kamarát mal s ním 
súcit: „Pozriem sa, či nenájdem nejakého farára.“ 
 A naozaj sa čoskoro vrátil s kňazom. Ten sa 
k ranenému súcitne sklonil. 
 „Chceš sa vyspovedať?“ opýtal sa ho. 

 „Áno, chcem... Vy ste tunajší farár?“ 
 „Áno, som.“ 
 „Ach, jaj!“ vykríkol vojak. 
 Trvalo to dlho, kým kňaz odišiel od zomierajúceho. Vlasy mal celkom mokré 
od potu a tvár bledú ako stena, keď sa vrátil k čakajúcim vojakom. 
 „Bratia,“ povedal s námahou, „zaneste raneného do najbližšieho domu, aby 
nezomrel na ulici.“ 
 Keď sa vojaci priblížili k ranenému, začuli ako im hovorí: „Odpustil mi. Dal 
mi rozhrešenie.“ 
 „Prečo by ti neodpustil? Veď je to jeho robota!“ povedal jeden z 
národniarov. 
 „Vy neviete, čo som urobil!“ stenal ranený. „Ja som sám zabil tridsaťdva 
kňazov, prebodol som ich, zastrelil, zaškrtil. V každej dedine som išiel najprv na 
faru. Aj tu som to tak urobil. Kňaza som nenašiel, ale jeho rodičov a dvoch bratov. 
Nechceli prezradiť kde je, tak som ich všetkých zastrelil. Chápete to? Tomu 
kňazovi, ktorý ma spovedal, som zabil rodičov a bratov... A on mi odpustil.“ 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Modlitba k Ukrižovanému 

Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou 

tvárou padám na kolená a s celou 

vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam:  

dobrotivo do môjho srdca vtlač city 
živej viery, nádeje a lásky, ako aj 
opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi 
a pevné odhodlanie ich napraviť.  
Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím 
a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam 
o Tvojich piatich ranách.  
Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich 
úst vložil prorok Dávid:  
„Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si 
spočítať všetky svoje kosti“ (Ž 22,17) 

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

 

Pranostiky - marec 
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, 
zasaď ich v marci. 
Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho 
variť v hrnci. 
Obleč si aj kožuch, ale zemiaky v marci 
zasaď. 
Marcové jačmene sú najlepšie. 
Najlepšie sliepky sú marcové. 
Ide marec, poberaj sa starec. 
V marci prach, istý hrach. 
Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcové 
slnko hreje. 
Marcový sneh žnie chlieb. 
Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z 
toho nerob, zaraduj sa senu. 
Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no 
suchý apríl ešte horšie. 

Jedna marcová brázda lepšia ako desať 
aprílových. 
Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu. 
Keď je marec daždivý, bude suché leto. 
Suchý marec, mokrý apríl, studený máj, 
vrchovaté stodoly a sena plný háj. 
Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa 
dažďov, nasleduje pekný máj. 
Ak v marci kukučka kuká a bocian 
klepotá, dočkáme sa teplého leta. 
Marcový prach a májové blato, to je 
sedliakovi nad zlato. 
Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako 
háj. 
Keď je marec teplý, je apríl chladný. 
Marec bez vody, apríl bez trávy.

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac marec 

   6.3. -   prvý piatok - pred sv. omšou sa pomodlíme krížovú cestu, po sv. omši bude 
prvopiatková pobožnosť spojená s Litániami k Najsv. Srdcu Ježišovmu. 
Dopoludnia ako zvyčajne budem spovedať chorých, nahláste ich v sakristii 
kostola. 



 7.3. - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca  
o 17:15 hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Pozývam všetkých farníkov. 

 8.3. -   ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 
 13.3. - pripomíname si 7. výročie zvolenia pápeža Františka. 
-------------------------   

 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 omšou. 

 Úplné odpustky: Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za 
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval 
od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa 
koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, 
čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie 
isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň 
nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.  
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. (Euchiridion 
indulgentiarum) 

 Jarné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, t.j. 4.3.; 6.3. a 7.3.2020 sú jarné 
kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia 
a činorodá láska k blížnym.  

 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: v nedeľu 8. 3. 2020 o 15:00 hod. bude 
na farskom úrade stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň 
jedného rodiča je nutná. 

 Výročie biskupskej vysviacky: 17. 3. náš emeritný arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč si 
pripomína 30 rokov biskupskej vysviacky. Sprevádzajme o. arcibiskupa 
svojimi modlitbami a žičeniami Božích milostí, požehnania a trvalého 
príhovoru Nebeskej Matky, Panny Márie. 

 Deň počatého dieťaťa: každoročne na sviatok Zvestovania Pána (25. marec) si 
pripomíname Deň počatého dieťaťa a vyjadrujeme úctu ku každému 
počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Symbolom je biela stužka. 

 Zahaľovanie krížov: trvá od 5. pôstnej nedele (29.3.) až do Veľkého piatku (10.4.) 
 Zmena času: V noci zo soboty na nedeľu (28.3. na 29.3.) sa posúva čas z 2. na 3. hod. 
 V dňoch od 9. 3. do 13. 3. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude dp. Jozef 

Kozák, farár v Humennom na sídl. III. (tel. č. 0905715558) 

*********** 
 Sviatosť zmierenia na mesiac marec: 

Pondelok 2.3.2020 Zbudské Dlhé 16:45 – 18:00 

Utorok 
(2 kňazi) 

3.3.2020 
Jabloň  
Hrabovec n./L. 

16:30 – 17:40 
17:50 – 19:00 

Štvrtok 5.3.2020 Slov. Krivé 17:00 – 18:00 



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

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

Pondelok 2.3.2020 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Ján a Mária 
Utorok 3.3.2020 Féria 19:00 Hrabovec n./L.  Anna a Jozef Duda 
Streda 4.3.2020 Féria 18:00 Jabloň  Michal Hodor st. a Mária Hodor 
Štvrtok 5.3.2020 Féria 18:00 Slov. Krivé Za  brata, rodičov a švagra 

Piatok 6.3.2020 Féria 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Štefan Bober (1.výr.) 

Sobota 7.3.2020 Vigília 2. pôstnej nedele 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Ľudmila Karoľová (60.r.) 

Nedeľa 8.3.2020 
2. pôstna nedeľa 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Oľga (60.r.) 
ZBP Veronika Hrinová (75.r.) 

Sobota 14.3.2020 Vigília 3. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé 
 Štefan, Mária a Štefan;  Albert 
a Jozef Bachura 

Nedeľa 15.3.2020 3. pôstna nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP a poďakovanie za 20.r. – Katarína 
ZBP Jozef Kulan (60.r.) 
ZBP Barbora Harakaľová (30.r.) 

Streda 18.3.2020 Vigília sv. Jozefa 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Jozef a Mária Kocaj 
Za  z rod. Smetanková a Vasiľová 

Štvrtok 19.3.2020 Sv. Jozef, ženích Panny Márie 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Marián, Milan, Peter, Fedor a Anna 
* za  z Jablone 

Piatok 20.3.2020 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Štefan a Anna Mihalisko 

Sobota 21.3.2020 Vigília 4. pôstnej nedele 18:00 Jabloň 
 Ján a Mária Dudo;  Michal a Terézia 
Guľ, č. 96 

Nedeľa 22.3.2020 4. pôstna nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

Za farnosť 
 Andrej, Mária, Andrej a Helena 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Pondelok 23.3.2020 Féria 7:00 Hrabovec n./L. 
Za  z rod. Hudáková;  Helena a  
Štefan Židzik 

Utorok 24.3.2020 Vigília Zvestovania Pána 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Elena Balicová 
Na úmysel o. arcibiskupa 

Streda 25.3.2020 
Zvestovanie Pána  

(neprikázaný sviatok) 

17:00 
18:00 

 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

 Štefan, Anna a Mária 
 Mária a Jozef Kolesár;  Anna a Jozef 
Karoľ 

Štvrtok 26.3.2020 
Féria 7:00 

7:45 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Ján a Helena Galschneider 
 Helena a Michal Čopan, č. 29 

Piatok 27.3.2020 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 28.3.2020 Vigília 5. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé  Ján, Terézia a Ján 

Nedeľa 29.3.2020 
5. pôstna nedeľa 

(zmena času: 2:00 => 3:00) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť 
ZBP Viktória Dudová (20.r.) 
ZBP rod. Labancová a Cichá 

Pondelok 30.3.2020 Féria 18:00 Hrabovec n./L. Za  z rod. Juhásová a Demčáková 
Utorok 31.3.2020 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Ján, Anna, Juraj, Mária, Ján a Alžbeta 
 

* HR  Ján Demčák, Juraj Karoľ, Jozef Kolesár, Jozef Karoľ, Ladislav Cichý, Helena Sabová, Gracián Kleštinec, Anna Cichá 
* JA   Ján Gazdik, Ján Janošov, Michal Roško, Ján Hodor, Verona Jesenková 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 3/2020; Ročník: XVIII.  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 946 715 

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudskedlhe.fara@gmail.com  

 

„Je zbytočné postiť sa od jedla a pritom mať záľubu v kritizovaní a urážaní: 
Neješ mäso, ale požieraš svojho brata.“  

(Sv. Bazil Veľký) 


