
 
 

 
 

Prázdniny 

Drahí čitatelia, je tu čas prázdnin, čas oddychu. 
Po dlhotrvajúcom pracovnom alebo študijnom nasadení, sme vnútorne radi, 
že ten čas už prišiel. Hlavou nám už víria najrôznejšie myšlienky a nápady, ako by 
sme mohli túto dobu čo najlepšie prežiť. Veď počas pracovných týždňov nemali sme 
veľakrát dostatok času ani na seba, ani na svojich blízkych. Boli sme zavalení svojou 
prácou, starosťami, problémami. Častokrát sme popri tom pozabudli žiť z hodnôt 
našich vzájomných vzťahov a z krásy prostredia, ktoré je okolo nás. V týchto dňoch 
si to chceme všetko vynahradiť. Túžime letné dni naplniť oddychom, 
zregenerovaním svojich síl a spoznávaním nových zaujímavých miest. Je to správne 
a ak k tomu pridáme naše túžby upevniť manželské, rodinné a vzájomné vzťahy, je 
to priam chvályhodné. Žiaľ, vyskytujú sa aj iné prípady. 

V jednom letnom tábore medzi mnohými 
iniciatívami, ktoré tam boli, bolo i vytvorenie malého 
evanjeliového krúžku. Mnohé deti sa usilovali robiť 
si „letný denník“. Každá stránka znamenala nejakú 
úlohu, ktorú bolo treba splniť. Témou jednej stránky 
bola „modlitba, ktorú si každý sám mal zložiť“. Tu je 
jedna z nich, ktorú napísal malý 14- ročný chlapec: 

„Pane, ja sa neviem modliť, nik ma to nikdy 
nenaučil! Ani teraz neviem, čo ti povedať. Jestvuješ 

vôbec? Ak jestvuješ, prečo sa mi neukážeš? 
Možno si žiadam priveľa. Končiare, moria, kvety, celé stvorenie hovorí o tebe, 

a ja nie som schopný ťa objaviť. 
Hovorí sa, že aj láska je dôkazom, že jestvuješ. Možno práve preto som ťa ešte 

nestretol. Ešte ma nik nemiloval, aby som pocítil tvoju prítomnosť. 
Pane, daj mi stretnúť sa s láskou, ktorá ma privedie k tebe, s láskou úprimnou, 

nezištnou, veľkodušnou a vernou, ktorá by bola tak trochu tvojím obrazom.“ 
Pred niekoľkým týždňami sme slávili Deň detí. Vtedy sme si všimli našich 

najmenších oveľa viac. Tento spomenutý deň bol jedným z míľnikov - povedľa 
Mikuláša, Vianoc a ich sviatkov - kedy si naše deti všimneme omnoho sviatočnejšie. 
Láska k druhým, či sú to už naše deti alebo naši partneri, však musí byť 
dennodenná. Životná cesta s nimi neznamená len sviatočné zastavenie sa pri 
míľnikoch, ale je to tá každodenná cesta lásky, ktorá dovolenky ani prázdnin 
nepozná. (pokračovanie na str. 2) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Avšak letné dovolenkové a prázdninové dni nám ponúkajú príležitosť, kedy si 
to omnoho viac môžeme uvedomiť a prežiť s našimi najbližšími nezabudnuteľné dni 
plné krásy, lásky a pohody. Takto hodnotné letné dni vám všetkým zo srdca prajem 
a žičím. 
 

*************** 
Človek mnohokrát kliknutím svojho ukazováka na myšku otvorí internet, kde objaví 
hocičo. Napríklad aj toto: 

„Máme vyššie budovy a širšie diaľnice, ale plytké povahové vlastnosti a zúžené pohľady. 
Viac utrácame, ale menej užívame. 
Máme väčšie domy, ale menšie rodiny. 
Robíme viac kompromisov, ale máme menej času. 
Máme hlbšie vedomosti, ale menej úsudku. 
Máme dokonalejšiu medicínu, ale žijeme čoraz menej zdravým životom. 
Znásobili sme náš majetok, ale zredukovali sme naše hodnoty. 
Príliš hovoríme, málo milujeme, a príliš nenávidíme. 
Doleteli sme na Mesiac a späť,  
ale pre nás je ťažké prejsť na druhú stranu našej ulice a navštíviť suseda. 
Podrobili sme si vonkajší svet, ale nie naše vnútro. 
Máme vyššie príjmy, ale nižšiu morálku. 
Prežívame čas väčšej slobody, ale menej radosti. 
Máme viac jedla, ale menej zdravej výživy. 
Potrebujeme dva platy na jeden dom, ale počet rozvodov ustavične rastie. 
Domy staviame kvalitnejšie, ale je veľa rozpadnutých domovov“. 
Prajeme si pekný deň, ale …“ 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   3.7.  –  Sviatosť zmierenia pre chorých: ako zvyčajne začnem od 9:00 hod. 
z Hrabovca n./L. až po Slovenské Krivé. Chorých nahláste v sakristii. 

   4.7.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod.  

   5.7. –  Slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, zároveň prvá nedeľa 
v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

   Prvonedeľná pobožnosť:  
  Zbudské Dlhé            13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  
            Hrabovec n./L.                  14:00 – 14:20       (so sviatostným požehnaním) 

 24.7.  –  V tento deň bude od 17:00 hod. v Slovenskom Krivom sv. zmierenia pred 
odpustovou slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00 
hod. 

 26.7.  –  Odpustová slávnosť k úcte sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom bude 
o 11:00. Hlavným celebrantom bude dp. Marek Marcin, kaplán Humenné – 



sídl. III. Veriaci z tejto filiálnej obce pozývajú celú farnosť putovať k                
sv. Joachimovi a Anne. 

 1.8.  –  Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. 

 2.8. - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

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

Púte – odpusty:  

 Levočská púť 2020 - Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti 
sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na 
Mariánskej hore v Levoči, tento rok nebude. Rozhodol o tom spišský biskup 
Mons. Štefan Sečka, na základe problematickej situácie spojenej s pandémiou 
ochorenia COVID-19. Aj napriek tomu diecéza plánuje 2. júla odvysielať televízny 
prenos svätej omše z Mariánskej hory. 

 Stropkovský odpust - 12. júla 2020. Slávnostnú sv. omšu bude o 10:30 celebrovať 
Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita.    

 Veľkošarišský odpust - 12. júla 2020. Slávnostnú sv. omšu bude o 10:30 
celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup.  

 Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude v nedeľu 19. 
júla 2020, sv. omša 10.30 hod. 

 Všetky uvedené odpustové slávnosti budú v tomto roku na farskej úrovni, kvôli 
pretrvávajúcim obmedzeniam. Púť Rómov a púť mužov v tomto roku nebude.   
Aktuálnejšie informácie budú zverejnené na stránke pútnických miest a na       
www.ke-arcidieceza.sk    

 Projekt 9 mesiacov za život. Organizátori tohto projektu nás pozývajú na modlitby 
za nenarodené deti pred bránu nemocnice v Humennom. Pre našu farnosť 
pripadajú tieto dni: 29. júl 2020; 2. september 2020; 14. október 2020; 18. 
november 2020; vždy o 10:00 hod. Podporme tento projekt aj svojou účasťou. 

 Od 17. 6. 2020 prestáva platiť dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných 
bohoslužbách a v prikázané sviatky. Teda opäť platí povinnosť osobnej účasti na 
sv. omši (v nedeľu a prik. sviatky) podľa obyčajných podmienok. Sledovanie         
sv. omše prostredníctvom TV, rádia, či internetu nespĺňa povinnosť osobnej účasti 
na sv. omši. (Výnimky: tí, ktorí sú chorí, ktorí musia zostať v karanténe alebo 
pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným 
chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.)). 

 Z rozhodnutia Sv. Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové 
invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka 
nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prvá invokácia bude zaradená po oslovení „Matka 
Cirkvi“, druhá po „Matka Božej milosti“ a tretia po „Útočisko hriešnikov“. 

 V dňoch od 06. 7. do 24. 7. ma bude zastupovať p. farár z Medzilaboriec,             
dp. Marián Halas. V prípade pohrebu alebo súrnej potreby ho môžete kontaktovať 
na tel. č. 0908568954. V soboty a nedele ma zastúpi dp. Ján Kulan (0905626360). 

 



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

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

Streda 1.7.2020 
 

Féria 
17:30 
18:30 

 

Slov. Krivé 
Jabloň 
 

 Juraj a Monika Bachura 
 Jozef, Helena, Marián, Michal, Ján a 
Jaroslav 

Štvrtok 2.7.2020 Návšteva Panny Márie (sv.) 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Peter (50.r.) 

Piatok 3.7.2020 

 
Sv. Tomáš, apoštol (sv.) 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Andrej Kulan, Michal a Anna Kulan 

Sobota 4.7.2020 Vigília sv. Cyrila a Metoda 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
 Jozef Kolesár (1.výr.) 

Nedeľa 5.7.2020 
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov (sl.) 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

ZBP a poďakov. za 50.r.manž. bohuzn. 
 Michal Roško (1.výr.) 
 Peter 

Sobota 11.7.2020 Vigília 15. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP Ján (50.r.) 

Nedeľa 12.7.2020 15. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP rodina Juhásová (40.r.manž.) 
 Ján Tkáčik, kňaz 
ZBP rod. Dzurová a Dušáková 

Sobota 18.7.2020 Vigília 16. nedele cez rok 18:30 Jabloň  Helena a Michal Gužík 

Nedeľa 19.7.2020 16. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Jana Balicová (40.r.) 
 Henrik, Július a Milan 
ZBP sr. Marta Benejová (35.r.) 

Piatok 24.7.2020 
Féria 

/spoveď a adorácia/ 
18:30 Slov. Krivé  Štefan, Anna a Štefan Meždej 

Sobota 25.7.2020 Vigília 17. nedele cez rok 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Daniel a Martina 

Nedeľa 26.7.2020 17. nedeľa cez rok 
7:00 
8:00 

11:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

ZBP Mária Janošová 
 Mária a Michal Jacko 
ZBP pre vnuka Adama  /odpust. slávnosť 

Štvrtok 30.7.2020 Féria 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Elena Balicová 
* za  z Jablone 

Piatok 31.7.2020 Sv. Ignác z Loyoly, kňaz (sp.) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Na úmysel rodiny 
* za  z Hrabovca n./L. 

Sobota 1.8.2020 Vigília 18. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Ján a Marta Benej (40.r.manž) 

Nedeľa 2.8.2020 
18. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP pre Katarínu s rodinou 
ZBP Ján (80.r.) 
Za členov bratstva sv. ruženca 

 

* HR  Jozef Karoľ, Ladislav Cichý, Helena Sabová, Gracián Kleštinec, Anna Cichá, Marta Kulanová, Helena Katanová,  
Peter Kataník, Peter Karoľ, Július Šuhajda, Jozefína Maliňaková 

* JA   Ján Hodor, Verona Jesenková 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 7/2020; 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  

 

*************** 
Sviatosť zmierenia na mesiac – august 

Piatok 24.7.2020 Slov. Krivé 17:00 – 18:30* 

Utorok 
(2 kňazi) 

04.8.2020 
Jabloň  
Hrabovec n./L.  

16:30 – 17:30 
17:45 – 19:00 

Štvrtok 06.8.2020 Zbudské Dlhé 17:15 – 18:30 

* predodpustová sv. zmierenia v Slov. Krivom je platná aj na prvý piatok. 
 


