Dobrovoľný
príspevok: 0,20 €

Modlitba
Pre mimoriadnu situáciu koronakrízy, napísal olomoucký
arcibiskup Jan Graubner špeciálnu modlitbu.

Pane, dobrý Bože, obraciame sa k tebe v našej tiesni.
Priznávame nielen svoju obmedzenosť, ale aj bezmocnosť.
Vraciame sa k tebe a vyznávame, že ty si všemohúci.
Ty jediný si Pán. Len tebe patrí všetka moc a sláva.
Pokorne a so zahanbenou tvárou priznávame,
že sme boli príliš upriamení na svoje práva a nároky,
hľadali sme príjemnosť a pohodlie, zábavu či adrenalín,
nedbali sme na druhých, ani na teba a tvoj poriadok.
K prírode sme boli bezohľadní a chceli sme stále viac.
Cestovaním za krásami sme znečistili vzduch i more.
Svojou bezohľadnosťou sme nakopili hory odpadkov.
Svojou chamtivosťou sme zamorili polia pesticídmi,
vody antibiotikami, hormónmi a antikoncepciou,
správali sme sa ako páni sveta a vládcovia stvorenstva,
upravovali sme si zákony i pravidlá myslenia.
Prestal si byť pre nás istotou, keďže je všetko relatívne
a absolútne je už len naše naduté ja.
Z toho potom pramenia mnohé naše konflikty.
Vo svojej zaslepenosti sme nedokázali čítať znamenia.
Hlásatelia radostne oznamovali, že zase bude svietiť slniečko.
Väčšine nevadilo, že vysychajú stromy a množia sa myši,
že v krajinách bez dažďa je hlad a ľudia utekajú za chlebom.
Iní utekajú pred vojnou, ktorá je tu vlastne len preto,
aby mal niekto väčší zisk, vplyv a moc,
aby bol odbyt zbraní a niekde inde mali slušní ľudia prácu.
Peniaze a zisk sa nám stali najvyšším bohom,
ktorému sme obetovali spravodlivosť a právo
i biedu chudákov v rozvojových krajinách.
Šťastie jednotlivcov sme stavali vyššie než zodpovednosť,
chvíľkové pocity nad vernosť manželským sľubom,

práva dospelých nad právo detí na lásku oboch rodičov,
na istotu domova a zdravé morálne životné prostredie,
pretože sme sa nedokázali zriecť zlého príkladu.
Sebectvo nám zabránilo žiť pre ďalšiu generáciu,
miliónom počatých detí sme nedovolili narodiť sa,
a tak vymierame a nemá na nás kto pracovať.
Utečencov neprijímame, pretože sa ich bojíme.
Ako bezohľadní kolonizátori prijímame z iných krajín
iba šikovné ruky a bystré hlavy,
zatiaľ čo ich krajiny bez nich upadajú
a nedokážu sa sami pozdvihnúť.
Prijmi, Pane, našu kajúcnosť a pokorné vyznanie.
Očisti nás, keď s ľútosťou priznávame svoju vinu.
Dopraj nám znovu povstať a vrátiť sa k tebe,
ktorý si Cesta, Pravda, Istota a Múdrosť.
Spoliehame sa na tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo.
Stiahni trestajúcu ruku a zastav lavínu choroby.
Obráť nás a my sa vrátime k tebe.
Vezmi naše srdce kamenné a daj nám srdce z mäsa.
Vráť nám radosť z tvojej ochrany
a bezbožných budeme učiť o tvojich cestách,
svedčiť o tvojej láske a hlásať tvoju dobrotu.
Daj nám svojho Ducha, aby on v nás miloval,
keďže my sami nedokážeme nezištne milovať.
Daj nám odvahu zomierať sebe a žiť pre teba,
nechať sa viesť múdrosťou tvojho slova,
aby v nás zvíťazil tvoj život a rástlo tvoje kráľovstvo,
kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.
Ty jediný si našou nádejou a my pevne veríme,
že nás, Bože, nesklameš.
Amen. (Mons. Jan Graubner)
Zdroj: https://www.ado.cz/2020/03/15/modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera/

OZNAMY
 7.8. –
 10.8.  14.8.  15.8. –

Program aktivít a liturgických slávení na mesiac august
Prvý piatok – k chorým pôjdem až v mesiaci september.
pripomíname si 12. výročie konsekrácie kostola v Slovenskom Krivom.
V tento deň bude od 17:00 v Zbudskom Dlhom sv. zmierenia pred odpustovou
slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 21:00
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. V rámci sv. omše
bude požehnanie bylín a kvetov, ktoré si môžete so sebou priniesť. Zároveň
v tento deň je zbierka na kňazský seminár. Za milodary úprimne Pán Boh zaplať.

 16.8. – Odpustová slávnosť v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Slávnostným
celebrantom bude JCLic. Andrej Kačmár, vicerektor kňazského seminára a sudca
Metropolitného tribunálu. Veriaci z farskej obce pozývajú celú farnosť putovať
k sv. Štefanovi Uhorskému, kráľovi.
------------------- Pripomenutie povinnosti ohľadom opatrení v kostoloch – aj naďalej platia opatrenia
v tomto období koronakrízy, a to:
1. rúška sú v kostoloch stále povinné. Nosiť ich nemusia len tie osoby, ktorým
spôsobujú vážne dýchacie problémy alebo trpia kožnou chorobou. Celebrant
zasa nemusí mať rúško iba vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od
ostatných osôb.
2. stále platí povinnosť dezinfikovania rúk (kňazi aj pred podávaním svätého
prijímania). Odporúčaný spôsob podávania je do rúk a len vo výnimočných
prípadoch do úst, nie naopak. Tí, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu prijať do rúk,
majú prísť až na záver radu, nie medzi ostatnými.
3. Na znak pokoja si ľudia nemajú podávať ruky, a sväteničky pri vstupoch do
chrámov majú zostať naďalej prázdne.
Predsa všetci máme povinnosť chrániť svoje zdravie, aj zdravie každého
účastníka zhromaždení v našich chrámoch.
 Letné podujatia v rodisku bl. Anny vo Vysokej nad Uhom:
13. – 17. august 2020 Festival radosti – pre mladých nad 15 rokov
30. august 2020 – 2. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej
Bližšie informácie sú na stránkach annakolesarova.sk, domcek.org.
 Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) pozýva mladých na Frekvenciu 2020 – pešiu
púť mladých Prešov-Levoča, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 23. augusta 2020. Cieľom
je poďakovanie mladých za čas prázdnin a vyprosenie si nových síl do školského roku.
Viac informácií o akciách a prihlasovaní nájdete na www.premladez.sk

Streda
(2 kňazi)
Štvrtok

************
Sviatosť zmierenia na mesiac AUGUST
Jabloň
16:30 – 17:30
5.8.2020
Hrabovec n./L.
17:45 – 19:00
6.8.2020 Zbudské Dlhé
17:15 – 18:30

Piatok
14.8.2020 Zbudské Dlhé
17:00 – 18:30 (pred odpustom)
!!!ZMENA!!! – sv. spoveď nebude 4.8. (podľa júlového FB), ale až 5.8. (v stredu)
************
29.8.2020
30.8.2020

Sobota
Nedeľa

5.9.2020

Sobota

6.9.2020

Nedeľa

Program prípravy PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ:
10:00
Katechéza pre deti a príprava na sv. zmierenia / fara
15:00
Nácvik v kostole
9:00
Prijatie sviatosti zmierenia
10:00
Generálka nácviku
10:30
Slávnosť 1. sv. prijímania (v Hrabovci n./L.)

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

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

MIESTO

19:00
18:30
17:30
17:45
18:15
18:30
15:30
18:30
8:00
9:15
10:30

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

Streda
Štvrtok

5.8.2020
6.8.2020

Féria
Premenenie Pána (sv.)

Piatok

7.8.2020

Prvý piatok

Sobota

8.8.2020

Vigília 19. nedele cez rok

Nedeľa

9.8.2020

19. nedeľa cez rok

Pondelok

10.8.2020

Z posviacky chrámu

18:30

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

11.8.2020
12.8.2020
13.8.2020
14.8.2020

7:00
18:30
18:30
18:30

Sobota

15.8.2020

Sv. Klára, panna (sp.)
Féria
Féria
Vigília Nanebovzatia P. Márie
Nanebovzatie Panny Márie
(požehnanie bylín a kvetov)
prikázaný sviatok
Zbierka na kňazský seminár

16.8.2020

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

18.8.2020
19.8.2020
20.8.2020
21.8.2020
22.8.2020

Nedeľa

23.8.2020

Streda

26.8.2020

Štvrtok

27.8.2020

Piatok

28.8.2020

Sv. Augustín, biskup (sp.)

Sobota

29.8.2020

Vigília 22. nedele cez rok

Nedeľa

30.8.2020

22. nedeľa cez rok

Pondelok

31.8.2020

Féria

ÚMYSEL

ZBP Jana a Michal (45.r.manž.)
ZBP a poďakovanie za Tylu a jej rodičov
Bohosl. slova
Bohosl. slova
Bohosl. slova
Za členov SNSJ
/sobášny obrad
ZBP Agnesa (70.r.)
Za farnosť
ZBP Alena a Marián (50.r.)
ZBP Ignác Kababik (60.r.)
 Ján Lopata, Mária, Andrej, Ján a Anna
Slov. Krivé
Sitko
/12. výročie posv. kostola
Zbudské Dlhé  Jozef Slivka
Jabloň
ZBP Mária Miglecová (80.r.)
Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L.
Zbudské Dlhé Na úmysel rodiny

8:00 Slov. Krivé
Za farnosť
9:15 Jabloň
 Ján Janošov
10:30 Hrabovec n./L.  Michal

7:00
8:00
20. nedeľa cez rok
9:00
10:30
Féria
18:30
Féria
18:30
Sv. Bernard, opát a uč. C. (sp.) 18:30
Sv. Pius X., pápež (sp.)
18:30
Vigília 21. nedele cez rok
18:30
8:00
21. nedeľa cez rok
9:15
10:30
Féria
18:30
17:30
Sv. Monika (sp.)
18:30

Nedeľa

August 2020

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

ZBP Matej (25.r.)
ZBP Ján (60.r.)
Na úmysel Marty a Silvii
Za farnosť
/odpustová slávnosť
 Elena Balicová
* za  z Jablone
Na úmysel o. arcibiskupa
* za  z Hrabovca n./L.
Za farnosť
 Jozef Hrin (nedož. 70.r.)
ZBP Mária (40.r.)
 Agnesa a Štefan Dzurov
 Jozef Pekala
 Elena Balicová
* za  z Jablone
Za  z rod. Hrinová a Chaľová;  Zuzana
18:30 Zbudské Dlhé
a Štefan Micanko
15:30 Hrabovec n./L. Za novomanželov
/sobáš
18:30 Jabloň
 Ján a Helena Labanc;  Mária a Jozef
Židzik
8:00 Slov. Krivé
ZBP pre vnuka a jeho rodičov
9:15 Zbudské Dlhé ZBP Štefan Hrin (80.r.)
10:30 Hrabovec n./L. ZBP Marta Timuľaková (60.r.)
18:30 Hrabovec n./L.  Jozef Karoľ (1.výr.)

* HR  Ladislav Cichý, Helena Sabová, Gracián Kleštinec, Anna Cichá, Marta Kulanová, Helena Katanová, Peter Kataník,
Peter Karoľ, Július Šuhajda, Jozefína Maliňaková, Pavlína Demčáková
* JA  Ján Hodor, Verona Jesenková
INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 8/2020; 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

„Nesnažte sa byť len úspešní. Snažte sa byť hlavne ľuďmi, ktorí majú hodnotu.“
(Albert Einstein)

