
 
 

 
 

MIMORIADNE VYDANIE 

Pán je blízko  

Pomocný biskup našej košickej arcidiecézy, Mons. Marek Forgáč si za svoje 
biskupské heslo zvolil: „Dominus Prope“, čo v preklade znamená: „Pán je blízko.“ 
Úprimne sa priznám, že nad týmto heslom som veľmi neuvažoval. Oslovilo ma až 
teraz v tejto ťažkej dobe, ktorú práve prežívame. Pán, náš Boh nie je nám vzdialený, 
neopúšťa nás. Naopak, on je blízko, je pri nás, je s nami. Pomáha nám zvládať 
situáciu, podáva nám svoju pomocnú ruku. 
Prichádza mi na myseľ azda najkrajšie podobenstvo Nového zákona, podobenstvo 
o márnotratnom synovi. (Lk 15, 11 – 32) V tomto podobenstve sa dozvedáme, že nie 
otec, ale syn bol ten, ktorý sa od Otca vzdialil. Vzbúril sa proti nemu, chcel zažiť 
slobodu, luxus, voľnosť, hýrenie, nemravnosť... Myslel si, že dobre mu je, takýto 
život si vysníval a konečne ho aj dosiahol. Našťastie si včas uvedomil následky 
svojho žitia a prišiel k tomu, že nie sú pekné. Predsa sa ešte nevrátil, stále sa 
nezmenil. Hľadal východisko zo svojej ťažkej situácie. Zamestnal sa ako pastier svíň. 
Jeho odev nasiakol pachom maštale a jeho srdce zatúžilo po jedálničku týchto 
zvierat. Ale iba zatúžilo. Napokon spomenul si na iné a lepšie nasýtenie, na iný 
a lepší život. Ten bol u otca. Pokoril sa, nie kvôli nasýteniu, ale kvôli zraneniu 
otcovho srdca. Otec keď ho zazrel, rozbehol sa k nemu, vyobjímal ho, vybozkával ho, 
páchnuce a zašpinené šaty vymenil za nové a čisté a napokon ho aj nasýtil. Otcovi 
stačilo synovo pokorné uznanie hriešnosti („Otče, zhrešil som...“ Jn 15, 21) 
a samotný príchod (návrat) k nemu. Otcovi bolo syna ľúto. Boh to ani inak nevie, 
vždy je taký – milosrdný, odpúšťajúci, dobrotivý, milujúci...  
Dominus prope – Pán je blízko... a my si myslíme, že v tejto ťažkej dobe koronakrízy 
je nám akoby vzdialený. Nie, to nie. Naopak, On je blízko, je stále s nami a pri nás.  
Len si to možno až tak neuvedomujeme, pretože doposiaľ sme boli akosi so všetkým 
spokojní, nič nám nechýbalo, všetko sme si dovolili, so všetkým amorálnym a 
neprirodzeným ticho súhlasili a akceptovali. Prichádzajú mi na myseľ slová sv. otca 
Františka počas Urbi et Orbi: „Mysleli sme si, že navždy zostaneme zdraví v tomto 
chorom svete.“ A my sa často dívame na svoj život a vnímame, že sme ďaleko 
v modlitbe, službe, pomoci, v láske a odpúšťaní a v mnohých iných záležitostiach, 
ktoré lemujú náš život. Preto vráťme sa k novým a krajším vzťahom, obnovme 
a zintenzívnime ho aj s Nebeským Otcom. Vráťme sa k vrúcnej a živej viere.  

Mnohí hovoria, že život po koronakríze už nebude taký, ako predtým. Bude iný. Ja 
len dúfam, že bude iný aj pred Bohom. (Peter Juhás) 

Dobrovoľný 
príspevok 



Úmysly sv. omší 
Sv. omše budem naďalej (aj počas mesiaca máj) slúžiť súkromne, a to každý deň ráno 
o 8:00. K zmene sv. omší môže dôjsť na základe aktuálneho vývoja situácie koronakrízy 
a od následných usmernení Úradu verejného zdravotníctva (poprípade aj na základe 
usmernení arcibiskupského úradu v Košiciach). O prípadných zmenách vás budem 
informovať na webovej stránke našej farnosti (zbudskedlhe.fara.sk)  
Kto by nesúhlasil s takto odslúženým úmyslom, nech mi dá vedieť a odslúžim 
v neskorších mesiacoch. 

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

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

1.5.2020 Prvý piatok 8:00 Za členov SNSJ                                                                           (za máj) 
2.5.2020 O preblahoslavenej Panne Márii 8:00 ZBP Mária Gužíková (50.r.)                                                     (HR) 
3.5.2020 4. veľkonočná nedeľa 8:00 ZBP Jozef Kulan (60.r.)                                                             (ZD) 
4.5.2020 Féria 8:00 Za členov bratstva sv. ruženca                                    (za marec) 
5.5.2020 Féria 8:00 Za členov bratstva sv. ruženca                                       (za apríl) 
6.5.2020 Féria 8:00 Za členov bratstva sv. ruženca                                        (za máj) 
7.5.2020 Féria 8:00 ZBP Mária (55.r.)                                                                       (JA) 
8.5.2020 Féria 8:00 Za členov SNSJ                                                                          (za apríl) 
9.5.2020 Féria 8:00 Za farnosť 

10.5.2020 5. veľkonočná nedeľa 8:00 ZBP Ľudmila (60.r.)                                                                   (JA) 
11.5.2020 Féria 8:00 ZBP Ján Dušák (80.r.)                                                                (JA) 
12.5.2020 Féria 8:00  Milan                                                                                       (SK) 
13.5.2020 Panny Márie Fatimskej (ľs.) 8:00 ZBP Veronika, Marcel a Daniel (30.r.)                                   (ZD) 
14.5.2020 Sv. Matej, apoštol (sv.) 8:00 ZBP Marta Sakalíková (65.r.)                                                  (HR) 
15.5.2020 Féria 8:00 Na úmysel o. arcibiskupa                                             (za marec) 
16.5.2020 Sv. Ján Nepomucký, kňaz a muč. (sp.) 8:00 Na úmysel o. arcibiskupa                                                (za apríl) 
17.5.2020 6. veľkonočná nedeľa 8:00 Za farnosť 
18.5.2020 Féria 8:00 Za farnosť 
19.5.2020 Féria 8:00 * za  z Hrabovca n./L. 
20.5.2020 Féria 8:00 * za  z Jablone 

21.5.2020 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 
8:00 Za farnosť 

22.5.2020 Féria 8:00 ZBP Štefan (30.r.)                                                                     (ZD) 
23.5.2020 Féria 8:00  Elena Balicová                                                                       (SK) 
24.5.2020 7. veľkonočná nedeľa 8:00 Za farnosť 
25.5.2020 Féria 8:00 Na úmysel o. arcibiskupa                                                 (za máj) 
26.5.2020 Sv. Filip Neri, kňaz (sp.) 8:00  Ján Janošov (1.výr.)                                                              (JA) 
27.5.2020 Féria 8:00 ZBP rod. Hrinová, č. 87                                                            (ZD) 
28.5.2020 Féria 8:00 Za  z rod. Smetanková a Vasiľová                                       (HR) 
29.5.2020 Féria 8:00  Štefan, Mária a Štefan;  Albert a Jozef Bachura           (SK) 
30.5.2020 Féria 8:00  Michal Gamrát                                                                     (HR) 
31.5.2020 Zoslanie Ducha Svätého 8:00 ZBP Tomáš a Mária (50.r.manž.)                                            (JA) 

 

* HR  Jozef Kolesár, Jozef Karoľ, Ladislav Cichý, Helena Sabová, Gracián Kleštinec, Anna Cichá, Marta Kulanová 
* JA   Michal Roško, Ján Hodor, Verona Jesenková 
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Oznamy:  
 Slávnosť 1. sv. prijímania sa posúva. Dátum, kedy bude táto slávnosť závisí od 

odporúčaní a usmernení ÚVZ a po dohode s rodičmi prvoprijímajúcich detí. 
 Nezabúdajme v tomto mariánskom mesiaci aj na modlitbu Loretánskych litánií. 


