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

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

Pondelok 2.11.2020 
Spomienka na všetkých 

verných zosnulých 
18:00 Zbudské Dlhé Vlastný úmysel 

Utorok 3.11.2020 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef, Mária a Emil 
Streda 4.11.2020 Sv. Karol Boromejský, bisk. (sp) 18:00 Hrabovec n./L.  Mária 
Štvrtok 5.11.2020 Féria 18:00 Slov. Krivé  Milan Balica, kňaz a Michal 
Piatok 6.11.2020 Prvý piatok 18:00 Jabloň Za členov SNSJ 

Sobota 7.11.2020 Vigília 32. nedele cez rok 
8:00 

18:00 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za členov bratstva sv. ruženca 
 Milan Balica, kňaz 

Nedeľa 8.11.2020 32. nedeľa cez rok 8:00 Hrabovec n./L. ZBP rod. Tutková a Hozáková (30.r.manž) 

Streda 11.11.2020 Sv. Martin z Tours, bisk.  (sp.) 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Andrej Kulan 
ZBP rod. Hrinová 

Štvrtok 12.11.2020 Sv. Jozafát, bisk. a muč (sp.) 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP Jaroslav, kňaz 
ZBP vnúčat a ich rodín 

Sobota 14.11.2020 Vigília 33. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé  Michal, Anna a Michal 

Nedeľa 15.11.2020 33. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP Mária s rodinou a Štefánia 
ZBP Andrej Kulan 

Utorok 17.11.2020 Sv. Alžbeta Uhorská, reh. (sp.) 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 18.11.2020 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Anna Kopejová 
Štvrtok 19.11.2020 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 20.11.2020 Féria 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Sobota 21.11.2020 Vigília Krista Kráľa 18:00 Zbudské Dlhé Za  z rod. Kocajová a Kulanová 
Nedeľa 22.11.2020 Krista Kráľa 8:00 Jabloň ZBP rod. Bukovčíková, č. 121 
Utorok 24.11.2020 Sv. Ondrej Dunc-Laka a spoloč. 18:00 Hrabovec n./L.  Mikuláš a za  z rod. Pekalová 
Streda 25.11.2020 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Anna Slivková 
Štvrtok 26.11.2020 Féria 18:00 Jabloň  Cyril, Anna, Ján a Helena 
Piatok 27.11.2020 Féria 18:00 Slov. Krivé  Jozef Furman 
Sobota 28.11.2020 Vigília 1. adventnej  nedele 18:00 Jabloň ZBP rod. Ištoková a Dzurová 
Nedeľa 29.11.2020 1. adventná nedeľa 8:00 Zbudské Dlhé Na úmysel rodiny 
 

* HR  Ladislav Cichý, Helena Sabová, Gracián Kleštinec, Anna Cichá, Marta Kulanová, Helena Katanová, Peter Kataník, 
Peter Karoľ, Július Šuhajda, Jozefína Maliňaková, Pavlína Demčáková, Ján Palašta, Anna Pekalová 

* JA   Verona Jesenková, Magdaléna Kontuľová, Štefan Gergeľ 
* SK   Elena Balicová, Anna Šuľová 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 11/2020; 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: 
 

 sv. omše budú slúžené bez účasti veriacich v časoch a na úmysly, ako sú tuna uvedené. 
Kto by nesúhlasil s takto odslúženým úmyslom, nech mi to dá vedieť (telefonicky) 
a odslúžim, až keď bude možné verejne sláviť bohoslužby.  

 V prípade, že sv. omše budú môcť byť slúžené aj za účasti ľudu v počte max. 6, tak svätej 
omše okrem kňaza a kostolníka/-čky sa budú môcť zúčastniť maximálne 4 členovia          
z rodiny, na ktorej úmysel je daná bohoslužba slávená.  

 V prípade, že sv. omše budú môcť byť slúžené s väčším počtom ľudí (v počte do 50), 
vtedy rozpošlem nový leták, kde bude uvedené, z ktorých čísel domov budete môcť 
prísť. 

 dušičkové odpustky bude možné získať počas celého mesiaca november; sv. spoveď (aj 
k chorým) a sv. prijímanie – až keď to bude možné. Výnimka – veľmi súrna potreba 
(nebezpečenstvo smrti). 

 



 kvôli zákazu vychádzania aj dušičkové pobožnosti na cintorínoch nebudú. Dovtedy sa 
môžeme modliť za zosnulých doma v rodinách. 

 všetky kancelárske záležitosti (nahlásenie krstu, pohrebu...) kontaktujte najprv 
telefonicky. 

 birmovancom budem aj naďalej cez e-mail posielať materiály k štúdiu. 
 3.11. - o. arcibiskup sa dožíva okrúhleho jubilea – 70.r.života. Zahŕňajme ho do svojich 

modlitieb. Všetkých Vás o. arcibiskup srdečne pozdravuje a ak to bude možné, rád na  
sv. omšu k nám príde, nakoľko 1.11. to možné nebolo. 

----------------------------------- 
 Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu 

získať celý november. V ktoré dni ich veriaci chcú získať, si môžu ľubovoľne vybrať a nemusia 
súvisle nasledovať za sebou. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z 
domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu 
získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa 
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky 
(sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána 
Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad 
ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho 
milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do 
meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo 
vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. (TK KBS) 

 Piatkový pôst za odvrátenie pandémie: od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na 
osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku 
prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom 
zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým 
spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých 
pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší 
pokrm. 

 Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť 
ju intenzívne medzi všetkými veriacimi. 

Modlitba za Slovensko  
Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, 
splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a 
prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich 
starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé 
riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si 
uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach 
mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa 
zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a 
lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu 
aj úprimne a vytrvalo odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej 
Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre 
druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich 
vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. 
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v 
našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s 
tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen. Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť 
modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu. 


