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

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

Štvrtok 7.5.2020 Féria 18:30 Zbudské Dlhé Na úmysel o. arcibiskupa 
Piatok 8.5.2020 Féria 18:30 Jabloň ZBP Mária (55.r.) 
Sobota 9.5.2020 Vigília 5.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé Za farnosť 
 
Nedeľa 
 

10.5.2020 5. veľkonočná nedeľa 

9:15 
10:30 

 
10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

ZBP rod. Hrinová, č. 87 
 Mária a Jozef Kolesár;  Anna 
a Jozef Karoľ 
ZBP Ľudmila (60.r.) 

Pondelok 11.5.2020 Féria 18:30 Jabloň ZBP Ján Dušák (80.r.) 
Utorok 12.5.2020 Féria 18:30 Slov. Krivé  Milan 
Streda 13.5.2020 Panny Márie Fatimskej (ľs.) 18:30 Zbudské Dlhé ZBP Veronika, Marcel a Daniel (30.r.) 
Štvrtok 14.5.2020 Sv. Matej, apoštol (sv.) 18:30 Hrabovec n./L.  Helena a Ján Timuľak 
Sobota 16.5.2020 Vigília 6.veľkon. nedele 18:30 Jabloň  Ján a Helena Galschneider 
 
Nedeľa 
 

17.5.2020 6. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Marián, Milan, Peter, Fedor a Anna 
Za farnosť 
ZBP Marta Sakalíková (65.r.) 

Utorok 19.5.2020 Féria 18:30 Zbudské Dlhé   Štefan a Anna Mihalisko  
Streda 20.5.2020 Vigília Nanebovstúpenia Pána 18:30 Slov. Krivé  Elena Balicová 
 
Štvrtok 

21.5.2020 

 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

Za farnosť 
Na úmysel o. arcibiskupa 
Za  z rod. Hudáková;  Helena a  
Štefan Židzik 

Piatok 22.5.2020 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Sobota 23.5.2020 Vigília 7.veľkon. nedele 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
 
Nedeľa 24.5.2020 7. veľkonočná nedeľa 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

Za farnosť 
ZBP Štefan (30.r.) 
 Helena a Michal Čopan, č. 29 

Pondelok 
25.5.2020 Féria 18:30 Slov. Krivé 

 Štefan, Mária a Štefan;  Albert 
a Jozef Bachura 

Utorok 26.5.2020 Sv. Filip Neri, kňaz (sp.) 18:30 Jabloň  Ján Janošov (1.výr.) 
Streda 27.5.2020 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Štefan a Anna Mihalisko 
Štvrtok 28.5.2020 Féria 18:30 Hrabovec n./L. Za  z rod. Smetanková a Vasiľová 
Sobota 30.5.2020 Vigília Zoslania Ducha Svätého 18:30 Hrabovec n./L.  Michal Gamrát 
 
Nedeľa 31.5.2020 Zoslanie Ducha Svätého 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Tomáš a Mária (50.r.manž.) 
 Andrej, Mária, Andrej a Helena 

   

* HR  Jozef Kolesár, Jozef Karoľ, Ladislav Cichý, Helena Sabová, Gracián Kleštinec, Anna Cichá, Marta Kulanová 
* JA   Michal Roško, Ján Hodor, Verona Jesenková 
   

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 5/2020; 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  

 

OZNAMY 

Bohoslužby sa od 6. mája môžu konať za prísnych hygienických opatrení, v obmedzenom 
režime a s obmedzeným počtom ľudí. Preto aj v našich kostoloch budú vyznačené miesta 
značkou, kde môžu ľudia sedieť a stáť. Pripomínam, že nebude možné sedieť a stáť na 
svojich niekdajších obvyklých miestach. Ak už budú v kostole miesta obsadené, je možné 
zúčastniť sa sv. omše aj vonku pri kostole, no taktiež s 2 metrovým odstupom !!!  
Je potrebné, aby bola zriadená usporiadateľská služba – u nás to budú kurátori. 
Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej, či 
sviatočnej sv. omši. Preto, najmä starší (nad 65 rokov) nech dôkladne zvážia účasť 
na sv. omši. Bohoslužby bude možné aj naďalej sledovať v televízií, rozhlase, či na 
internete. Predsa to ešte nie je návrat k „normálnosti“, ako to bolo pred krízou. 



HYGIENICKÉ OPATRENIA: 
 povinnosť nosiť rúško (sníme sa iba na veľmi krátky čas počas sv. prijímania) 
 dezinfekcia rúk pri hlavnom vchode do kostola (je možné nosiť zo sebou aj 

vlastný malý dezinfekčný prostriedok) 
 sväteničky a lavice ostanú prázdne (ružence, modlitebné knižky...) 
 počas znaku pokoja sa ruky nepodávajú 
 sväté prijímanie sa podáva na ruku 
 2 m odstup (nielen v kostole, ale aj na vonkajšom priestranstve kostola!!!) 
 pravidelné vetranie kostola – aj počas sv. omše 
 po každej omši -umývanie podlahy a všetkých dotykových plôch(lavice, kľučky...) 
 treba rátať s tým, že verejná toaleta nebude k dispozícii 

SVÄTÉ PRIJÍMANIE NA RUKU - POSTUP 
1. veriaci prichádza pred rozdávateľa v jednom rade (teda nie v dvoch radoch) 

a s dostatočným odstupom (2 m). Krátko pred prijatím si sníme rúško.  
2. na dlaň pravej ruky položí ľavú ruku dlaňou hore 
3. na otvorenú dlaň ľavej ruky dostane Eucharistiu 
4. odstúpi trochu bokom - otočený tvárou k oltáru 
5. pravou rukou vezme Eucharistiu a prijme ju do úst 
6. potom sa otočí a odíde na svoje miesto 

DOPLŇUJÚCE USMERNENIA 
 Príhovory (homílie) nesmú byť príliš dlhé, aby sa čas sv. omše nenaťahoval. 

Žiada sa nevyhnutná stručnosť. 
 v tejto súvislosti, že nemožno byť v kostole dlhý čas, sv. ruženec a iné modlitby 

pred sv. omšou sa vykonávať nebudú. Stávajú sa súkromnou modlitbou 
v rodinách. Na  sv. omšu preto prichádzajte cca 5-10 min pred sv. omšou. 

 nedeľné pobožnosti, litánie loretánske, od 22.5. Novéna k Duchu Svätému budú 
taktiež súkromnou záležitosťou v domovoch. 

 má sa uprednostniť recitovaná forma sv. omše pred spevavou. 
 pre starších ako 65 rokov, ak je to možné má sa vyčleniť osobitná sv. omša. 

V našej farnosti to možné nie je, preto prednostne do interiéru kostola budú 
môcť ísť práve tieto osoby a osoby, ktoré napr. nevydržia stáť, ale musia sedieť. 

 posluhovať budú môcť pri sv. omši iba 2 miništranti – poprosím, aby sa dohodli. 
 kto má nariadenú karanténu, alebo má príznaky akéhokoľvek respiračného 

ochorenia, nemôže byť účastný na sv. omši. 

SVÄTÁ SPOVEĎ - PO OBNOVENÍ BOHOSLUŽIEB 
 spovedať budem na otvorenom priestranstve pri kostole. Hoc nie je 

prvopiatkový týždeň, predsa budem v tomto mesiaci k dispozícii vždy hodinu 
pred sv. omšou, okrem nedelí a slávnosti Nanebovstúpenia Pána. Poprosím, aby 
ste v prvú polhodinu prichádzali najmä tí, ktorí máte do 65 rokov a druhú 
polhodinu ponechajme tým, ktorí majú nad 65 rokov.  
/treba dodržať rozostup 2m, rúško.../ 

 k chorým pôjdem v piatok 15.5. od 9:00. Ak to bude možné, spovedať ich budem 
pred hlavným vchodom domu alebo na dvore. Nahláste ich v sakristii kostola. 

Pozn.: ak bude veľmi zlé počasie (búka, lejak...), v daný deň sv. spoveď nebude. 


