Dobrovoľný
príspevok: 0,20 €

Hodnota slova
Koľko slov ste povedali od Nového roku? Som
presvedčený, že počet bude prevažovať trojciferné číslo. Zamyslime sa teraz nad
hodnotou slov, ktoré sme vyslovili a ktoré ešte vyslovíme.
Slovo. Niekedy vyslovené z bázňou, inokedy v rozrušení, ocenenie slávnostnej reči
alebo povzbudenie pri práci. Počuli sme včera mnoho príhovorov vyslovených tesne po
polnoci na prahu Nového roka. Blahoželali sme z úprimného srdca slová úspechov, prianí
šťastia, zdravia, pokoja, požehnania. Slovo má veľkú hodnotu. Je umením povedať ho
v správny čas a na správnom mieste. “Slovo, ktoré zastavíš na perách, je tvojím otrokom;
to, ktoré vyslovíš, je tvojím pánom.“ To hovorí arabská múdrosť. Čo hovoríme my? Sme
svedkami, kde dnes, v dnešnej spoločnosti slovo stráca hodnotu, stráca svoju váhu. Pri
čítaní novín, pozeraní televízie či v rozhovoroch medzi svojimi priateľmi alebo s kolegami
v práci. Pozrime sa napríklad na žurnalistiku. Práca novinárov je mimoriadne namáhavá.
Je umením skĺbiť správu či poznatok jasne, stručne a zaujímavo, aby človek, ktorý to bude
čítať pochopil, čo vlastne chcel tou správou redaktor povedať. Nezáleží na kvantite, ale na
kvalite. Dnešná doba sa pomaly preberá z myslenia, že základom je kvantita. Mať veľa,
mnoho a ešte viac. Čo tam po kvalite, hlavne, že sa to kupuje.
Jeden profesor citoval známeho filozofa Martina
Heidegera :„jazyk je dom bytia“. Dodal svojským spôsobom
ešte jednu nepatrnú poznámku: „...a my sme z neho urobili
chatrč“. Aj tá chatrč bola niekedy domom. Prečo bola?
Zabudlo sa na údržbu, opravy a aj na obnovu nášho domu –
jazyka. Nebolo by jazyka, keby nebolo slova. Nebolo by
chatrče, keby nebolo domu. Chatrč je iba jednou formou. Aj
prejavy človeka majú rôzne formy.
Pri zrode každého jazyka musí byť skupina slov. Sú slová dôležité, potrebné,
vysvetľujúce, povzbudzujúce; avšak aj slová hanlivé, urážajúce, zradné. Ako na počiatku
jazyka je potrebná prítomnosť slov, tak pri začiatku života je potrebné tiež slovo. Slovo
však s veľkým „S“. „Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono
bolo na počiatku u Boha. Z neho všetko povstalo.“ Slovo bolo u Boha a dalo sa do služieb
ľudí. Bola však tma a tma Slovo neprijala. Nevedela oceniť hodnota Slova. Aká je cena
toho malého dieťaťa , ktoré sa pre nás stáva Slovom? Niektoré veci sa nedajú oceniť, majú
nevyčísliteľnú hodnotu. Pri návšteve múzeí sme toho svedkami, že obrazy sú chránené
bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu. To isté by sme mali urobiť aj my. Chrániť
Slovo.
Povedzme si úprimne: nezabudli sme na dar, ktorému slová netreba? Veď on sám je
Slovo. Buďme tými, ktorí si budú vedieť ceniť hodnotu slova, ktoré budú vyrieknuté
z našich úst.

Vianočný pozdrav o. arcibiskupa

„Srdečne pozdravujem rodákov a ďakujem za pozdravy i gratulácie k jubileu“

Vianočný
pozdrav
o. Buríka
Župčany, dec. 2020
„Srdečne ďakujem,
bratku za vinšovanie
Tvoje i veriacich
k narodkám!
Želám všetkým
požehnané Vianoce
i Nový rok plný milostí.
Na bývalých farníkov
pamätám denne
v modlitbách.
Pán Vás žehnaj. Burík

Darček s „cestou“
Na vzdialenom ostrove učiteľka vysvetľovala žiakom tajomstvo Vianoc: „Vianočné darčeky by
nám mali pripomínať lásku Boha, ktorý k nám na zem vyslal svojho Syna, aby nás spasil,
pretože Boží Syn je najkrajší dar celému ľudstvu. Ale darčeky si ľudia dávajú aj preto, lebo sa
majú navzájom radi.“ Jej rozprávaniu pozorne načúval jeden zo žiakov. Deň pred Vianocami
daroval chlapec svojej učiteľke mušľu nevídanej krásy. Nikdy predtým krajšiu nevidela.
„Kde si našiel takú nádhernú a skvostnú mušľu?“ spýtala sa svojho žiaka.
Chlapec jej vysvetlil, že ju možno nájsť iba na jedinom mieste, na druhej strane ostrova. Asi
dvadsať kilometrov odtiaľ je malá zátoka a more tam niekedy vyplaví takéto mušle.
„Je prosto nádherná,“ povedala učiteľka. „Budem ju opatrovať celý život, a tak na teba nikdy
nezabudnem. Nemal si sa ale vydávať na takú dlhú cestu len preto, aby si mi dal darček.“
Chlapec so žiariacimi očami odvetil: „Tá dlhá cesta bola súčasťou môjho darčeka.“

OZNAMY
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac január

 10.1. – končí sa vianočné obdobie a začína sa v liturgickom kalendári obdobie cez
rok.
 18.-25.1. – v týchto dňoch je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 30.1. – v tento deň, náš rodák, otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 28
rokov biskupskej vysviacky. Srdečne mu blahoželáme a vyprosujeme
potrebné milosti.
–––––––––––––––––––––
 od 1. 1. až do 24. 1. 2021 sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich
žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude
pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
 Sv. omše budú teda 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.
 Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym
počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických
opatrení.
 Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné
podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.
 V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné
sviatosti zomierajúcemu.

Z úprimného srdca sa chcem poďakovať všetkým tým,
ktorí mi boli v priebehu roka 2020 akýmkoľvek spôsobom nápomocní.
Za Vás všetkých, ktorí ochotne vykonávate vo farnosti rôzne služby,
a za všetkých dobrodincov budem súkromne slúžiť sv. omšu 5.1. o 18:00 hod.
Želám Vám v Novom roku hojnosť Božích milostí a požehnania.

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

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

MIESTO

Vigília 2. ned. po Nar. Pána
2. nedeľa po Narodení Pána
Féria
Vigília Zjavenia Pána
Zjavenie Pána
(prikázaný sviatok)

18:00
8:00
18:00
18:00

Hrabovec n./L.
Zbudské Dlhé
Jabloň
Zbudské Dlhé

Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok

2.1.2021
3.1.2021
4.1.2021
5.1.2021

Streda

6.1.2021

Štvrtok

7.1.2021

Féria

Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

8.1.2021
9.1.2021
10.1.2021
11.1.2021
12.1.2021
13.1.2021
14.1.2021
15.1.2021
16.1.2021

Féria
Vigília Krstu Pána
Krst Krista Pána
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Vigília 2. nedele cez rok

Nedeľa

17.1.2021

2. nedeľa cez rok

Pondelok
Utorok

18.1.2021
19.1.2021

Féria
Féria

18:00
18:00
8:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
18:00
18:00

Streda

20.1.2021

Féria

18:00 Hrabovec n./L.

Štvrtok
Piatok
Sobota

Utorok

21.1.2021 Sv. Agnesa, panna a muč (sp.)
22.1.2021
Féria
Vigília
3.
nedele cez rok
23.1.2021
3. nedeľa cez rok
24.1.2021
(nedeľa Božieho slova)
Sv. Timotej a Títus, bisk. (sp.)
26.1.2021

Streda

27.1.2021

Štvrtok

28.1.2021

Piatok
Sobota
Nedeľa

29.1.2021
30.1.2021
31.1.2021

Nedeľa

8:00 Jabloň
18:00 Hrabovec n./L.

Féria
Sv. Tomáš Akvinský, uč. C. (sp.)
Féria
Vigília 4. nedele cez rok
4. nedeľa cez rok

18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
17:00
18:00
18:00

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

18:00 Jabloň
18:00 Slov. Krivé
18:00 Slov. Krivé
8:00 Zbudské Dlhé

Január 2021
ÚMYSEL
Za členov bratstva sv. ruženca
ZBP Monika (50.r.)
 Margita Dudová
Za dobrodincov
 Ján Lukáč
 Michal, Verona Mato a Anna
Kataníková
 Juraj, Margita a Jozef
 Štefan a Mária Šuľak
ZBP Lívia (18.r.) a Ľuboš Balica (50.r.)
 Juraj a Helena Dušák, Anna Lukáčová
 Anna Kopejová
* za  z Hrabovca n./L.
* za  z Jablone
 Anna Šuľová
ZBP vnúčat a ich rodičov
ZBP Tomáš Kulan (70.r.)
ZBP Michal (70.r.)
 Helena, Michal, Helena a Ján Židzik
 Michal a Helena Timuľak
Za  syna, manžela, rodičov
a svokrovcov
 Ján a Anna Mato-Lukáč
 Elena Balicová (1.výr.)
 Anna Kopejová
ZBP František (60.r.)
ZBP Marián Bezeg (50.r.)
Za  z rod. Slivkovej a Kolesárovej
ZBP Anna, syn Ladislav a Filip s rodinami
 Gracián Kleštinec (1.výr.)
 Helena, Jozef, Marián, Michal, Ján
a Jaroslav
 Monika a Juraj Bachura
ZBP rod. Veľasová a Čopanová, č. 48
ZBP Jozef (50.r.)

* HR  Anna Cichá, Marta Kulanová, Helena Katanová, Peter Kataník, Peter Karoľ, Július Šuhajda, Jozefína Maliňaková,
Pavlína Demčáková, Ján Palašta, Anna Pekalová, Štefan Cichý, Anna Kašubová, Ján Braško
* JA  Verona Jesenková, Magdaléna Kontuľová, Štefan Gergeľ, Albert Bazár
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Štatistika – rok 2020

Krsty
Sobáše
Pohreby
Prvoprijím.

Hrabovec
n./L.
4ch/3d
3
7m/7ž
5

Zbudské
Dlhé
12ch/8d
2
1m/2ž
0

Jabloň
3ch/0d
0
2m/2ž
0

Vysvetlivky: ch - chlapci; d - dievčatá / m - muži; ž – ženy

Slovenské
Krivé
0ch/1d
0
0m/2ž
0

Spolu
31/19ch-12d
5
23/10m-13ž
5

