
 
 

 
 

Krajina studní 

Už je to presne rok, čo prežívame celosvetovú 
pandémiu. Neustále počúvame o koronavíruse, ktorému odborníci dali 
názov SARS–CoV–2 a o ochorení, ktoré pomenovali Covid – 19. V priebehu trvania 
kornakrízy sa veľa toho zmenilo oproti „normálu“, ktorý sme žili predtým. Zmena 
nastala v mnohých oblastiach – osobných, spoločenských, ale aj v oblasti 
náboženstva (nosenie rúšok, obmedzenie letných dovoleniek, lockdown, nemožnosť 
slúžiť verejne bohoslužby...). Týmto zmenám samozrejme rozumieme.  

Možno sme si ani neuvedomili, že práve prežívame obdobie fašiangov 
a plesovej sezóny. Už len tieto pojmy („fašiangy“, „plesová sezóna“) sa nám akosi 
vytratili z verejného života. Čo sa nemôže vytratiť je pojem „pôst“ a „pôstne 
obdobie“, ktoré zakrátko začíname prežívať. Samotné pôstne obdobie je 
príležitosťou utvárať zmenu v nás samých v našich životoch. Ako? Napovie nám to 
príbeh z Bolívie s názvom „Krajina studní.“ 

Uprostred ďalekej krajiny sa týči vysoká hora, 
ktorej vrchol je v oblakoch. Je to prastará hora. Vietor 
ba ani zlé počasie jej nemôžu nijako ublížiť. Ľudia ju 
nazývajú „Kráľ hôr“. Kto na ňu vystúpi, dostane sa 
bližšie k nebu. Vnútri v sebe ukrýva „Kráľ hôr“ 
tajomstvo. 

Ak je dobré počasie možno vidieť z hory široko 
ďaleko. Okolie hory sa nazýva krajinou studní, lebo je 
ich tu skutočne veľké množstvo - väčších i menších, 
niektoré sú postavené z tehál, iné z kameňov, 
ozdobené i jednoduché. 

Avšak napriek tomu, že je tu toľko studní, v krajine je sucho. A čo je s tými 
studňami? Stoja tíško na horúcom slnku a vôbec nevydávajú vodu. A prečo ju 
nevydávajú? Sú upchaté, zasypané, naplnené až po okraj. Sú plné kameňov, malých i 
väčších, piesku, štrku a sutiny. 

Hovorí sa, že jedna zo studní, najstaršia zo všetkých, začala jedného dňa 
uvažovať: „Prečo tu vlastne som, keď nevydávam žiadnu vodu? Nikto nemôže zo 
mňa čerpať vodu a napiť sa. Nikto ku mne neprichádza. Musím preskúmať, či je 
podo mnou vôbec nejaký prameň.“ A začala kopať stále hlbšie a hlbšie. Bola to veľká 
drina vyniesť na povrch všetok ten odpad, štrk a piesok, kamene malé i veľké, ostré 
i ťažké. (pokračovanie na s. 2) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Veru, vyčistiť studňu, to je ťažká, zdĺhavá a namáhavá práca. Ale potom 
predsa! Pôda je vlhká, z hĺbky už preniká voda. Prameň, ktorý leží hlbšie, dáva jasnú, 
priezračnú a čerstvú vodu. Tá teraz stúpa v studni stále vyššie a napĺňa ju až po 
okraj. Pomaly začína pretekať a zaplavuje celú krajinu okolo. Priezračná, čistá voda, 
ktorá hasí smäd, ktorá oživuje, tečie do vysušenej, vyprahnutej krajiny. Tá sa 
zazelenie a rozkvitá. 

Ostatné studne začínajú závidieť a reptajú: „Pozrite sa, čo sa to deje s tou 
starou studňou? Má toľko vody, že až preteká. Ako je to len možné?“ Vtedy keď sa 
stará studňa namáhala, aby sa zvnútra vyčistila, ostatné studne sa len smiali. „Stará 
studňa sa zbláznila“, hovorili. Ale teraz začali aj ostatné v sebe kopať a hrabať, aby 
vyniesli nánosy starých časov. Keď dosiahli dostatočnú hĺbku, i ony objavili v hĺbke 
prameň. A tak i v ich okolí začal nový život, všetko rástlo a kvitlo. „Odkiaľ vlastne 
máme v sebe tú vodu“, pýtali sa sami seba. „Tečie tu čerstvá, čistá a všetko oživuje. 
Jej zdrojom je mohutný prameň ukrytý v hlbinách, ktorý nás všetky spojuje“. 

Uprostred krajiny sa týči vysoká hora. Jej vrchol sa dotýka neba. Náš „Kráľ 
hôr“ v sebe ukrýva tajomstvo. Tým tajomstvom je prameň, z ktorého tryská čerstvá 
voda a tá nasycuje všetky studne. Kto dovolí tejto vode, aby ho naplnila, ten bude 
tiež zavlažovať vyprahnutú okolitú krajinu. A všetko bude nové. 
 

Rok sv. Jozefa a Sv. Rodiny 
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa a oboznámil tiež s Rokom Sv. 
Rodiny. Ten prvý začal 8. 12. 2020 a potrvá do 8. 12. 2021. Rok Sv. Rodiny začne na 
slávnosť sv. Jozefa 19. marca. Svoj apoštolský list pápež začína slovami: „So srdcom 
otca: tak Jozef miloval Ježiša, ktorého všetky štyri evanjeliá nazývajú »synom 
Jozefa«“. Svet potrebuje otcov – ich lásku, pracovitosť, odvahu, jemnosť. Dnes je 
rodina doslova trhaná rôznymi protichodnými silami. Je potrebné využiť jasné 
posolstvo o rodine ako o východiskovom jadre, ktoré je základom našej spoločnosti. 
V prvom kroku sa vynakladá obrovská energia, aby sa klasický model rodiny dostal 
do dramatickej až historickej krízy. Potom nasleduje druhý krok, ktorým je ponuka 
rôznych alternatív na riešenie vzniknutej situácie s poukázaním, že model otec – 
matka – dieťa je v kríze a súčasné problémy už nedokáže riešiť. Aj v tejto situácii 
sme povolaní ohlasovať tradičnú rodinu aj keď to bude, ako hovorí Simeon 
„znamenie, ktorému budú protirečiť.“ 
 

OZNAMY 
   Program aktivít a liturgických slávení na mesiac február 

   2.2.    - na sviatok Obetovania Pána si každoročne pripomíname aj Deň zasväteného 
života. Tohto roku je to už 25. ročník. Bol vyhlásený pápežom sv. Jánom 
Pavlom II. v roku 1997. 

 5.2.    - Prvý piatok v mesiaci 

 6.2. - Fatimská sobota  

 8.2. - je 7. medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, 
ktorý vyhlásil pápež František. Spojme sa v modlitbe so Sv. Otcom a s celým 



svetom za ženy, mužov a detí, ktorí sa stali obeťami obchodovania, čím bola 
pošliapaná ich ľudská dôstojnosť. 

 11.2. - vždy na spomienku Panny Márie Lurdskej si pripomíname aj celosvetový deň 
chorých. Tohto roku je to už 29. ročník. Ustanovil ho pápež sv. Ján  Pavol II. 
v roku 1992. V tomto roku v našich modlitbách zvlášť pamätajme na 
chorých, ktorí trpia chorobou Covid - 19. 

 17.2. - Popolcová streda –  Je to deň prísneho pôstu. Môžeme sa 3x najesť z toho 
raz dosýta a bez mäsitého pokrmu. Porušenie mäsitého pokrmu sa v tento 
deň nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Začína sa pôstne obdobie. 

--------------------------- 
 Pobožnosť krížovej cesty: krížovú cestu sme sa v pôstnom období modlievali každý 

piatok o 18:00 hod. a každú nedeľu o 14:00 hod. Tohto roku to bude závisieť od 
aktuálnej epidemickej situácie. Ak to ešte nebude povolené, krížová cesta sa 
stáva súkromnou modlitbou v domácnostiach.  

 Jarné kántrové dni: Streda, piatok a sobota, t.j. 24.2.; 26.2.; a 27.2.2021 sú jarné 
kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, sviatosť zmierenia a činorodá 
láska k blížnemu. 

 Národný týždeň manželstva: je to celosvetová kampaň na podporu manželstva.      
Tohto roku začína od 8. do 14. februára 2021. Téma je: „Bezpečne v 
manželstve.“ Bližšie info je na: www.ntm.sk  

 Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19 je možné 
prečítať si na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201208009 

 Pápež František menoval dňa 29.1.2021 nového pomocného biskupa Nitrianskej 
diecézy. Stal sa ním dp. Peter Beňo, doterajší farár v Skalke nad Váhom. 

 Covid automat: hromadné slávenie bohoslužieb, ako aj pobožností atď. sa od 
8.2.2021 budú riadiť Covid automatom podľa príslušnej farby daného okresu.  
Ten má 7 stupňov: 
IV. stupeň varovania (čierna) - zakázané slávenie 
III. stupeň varovania (tmavočervená) - do 6 osôb vrátane kňaza 
II. stupeň varovania (červená) - Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre divadlá, 
koncertné siene, kiná a bohoslužby s testom podľa platnosti 
I. stupeň varovania (svetločervená) - Zakázané od 6 osôb s výnimkou pre 
divadlá, koncertné siene, kiná a bohoslužby 
II. stupeň ostražitosti (tmavooranžová) - Len sedenie na 50% kapacity, max 500 
exteriér, max 250 interiér s výnimkami 

               I. stupeň ostražitosti (svetlooranžová) - Len sedenie na 50% kapacity, max 500 
exteriér, max 250 interiér s výnimkami     
Monitoring (zelená) - Povolené aj státie na 50% kapacity, max 1000 exteriér, 
max 500 interiér s výnimkami    

Covid automat, ako aj aktuálnu situáciu je možné sledovať na stránke: korona.gov.sk, 
konkrétnejšie: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/covid-automat.pdf    
Ohľadom týchto záležitosti vás budem včas informovať. 
 



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

Február 2021 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Utorok 2.2.2021 
Obetovanie Pána  

(Hromnice, sviatok) 
18:00 Zbudské Dlhé ZBP Peter s rodinou (40.r.) 

Streda 3.2.2021 Sv. Blažej, bisk. a muč. (ľs) 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Štvrtok 4.2.2021 Féria 18:00 Slov. Krivé Na úmysel o. arcibiskupa 
Piatok 5.2.2021 Prvý piatok 18:00 Jabloň Za členov SNSJ 
Sobota 6.2.2021 Vigília 5. nedele cez rok 18:00 Hrabovec n./L. Za členov bratstva sv. ruženca 
Nedeľa 7.2.2021 5. nedeľa cez rok 8:00 Zbudské Dlhé Za farnosť 
Utorok 9.2.2021 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Bernardína Katanová 

Streda 10.2.2021 Sv. Školastika, panna (sp.) 18:00 Jabloň 
 Michal Hodor ml.;  Ján Hodor st. 
a Ján Hodor ml. 

Štvrtok 11.2.2021 Panna Mária Lurdská (ľs.) 18:00 Slov. Krivé Za farnosť 
Piatok 12.2.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé ZBP Jozef Fejko (70.r.) 
Sobota 13.2.2021 Vigília 6. nedele cez rok 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Imrich a Helena Cichý (50.r.manž.) 
Nedeľa 14.2.2021 6. nedeľa cez rok 8:00 Hrabovec n./L. ZBP Anna Smetanková (80.r.) 

Streda 17.2.2021 
Popolcová streda 

(deň prísneho pôstu) 
18:00 Zbudské Dlhé  Jozef Hrin 

Štvrtok 18.2.2021 Féria 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Anna Džuganová 
Piatok 19.2.2021 Féria 18:00 Jabloň  Verona Jesenková (1.výr.) 
Sobota 20.2.2021 Vigília 1. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé Za farnosť 
Nedeľa 21.2.2021 1. pôstna nedeľa 8:00 Zbudské Dlhé ZBP Agnesa Matová (80.r.) 
Utorok 23.2.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Streda 24.2.2021 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone                               /kántry 
Štvrtok 25.2.2021 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Anna Cichá (1.výr.) 
Piatok 26.2.2021 Féria 18:00 Slov. Krivé  Anna Šuľová                                 /kántry 
Sobota 27.2.2021 Vigília 2. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé Za farnosť                                         /kántry 
Nedeľa 28.2.2021 2. pôstna nedeľa 8:00 Zbudské Dlhé ZBP Marta Hrinová (70.r.) 
 

* HR  Marta Kulanová, Helena Katanová, Peter Kataník, Peter Karoľ,  Július Šuhajda, Jozefína Maliňaková,                
Pavlína Demčáková, Ján Palašta, Anna Pekalová, Štefan Cichý, Anna Kašubová, Ján Braško 

* ZD   Anna Kopejová, Ján Lukáč 
* JA   Magdaléna Kontuľová, Štefan Gergeľ, Albert Bazár, Mária Janošová, Pavlína Smetanková 
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Oznámenie dňa Veľkej noci 

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až 
kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname tajomstvá spásy. 
Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného 
a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu  na Veľkú noc – v tomto roku 4. apríla. 
V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú 
udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky 
sväté dni:  
začiatok pôstneho obdobia – Popolcová streda 17. februára, 
Nanebovstúpenie Pána – 13. mája, 
Zoslanie Ducha Svätého – 23. mája, 
Prvá adventná nedeľa – 28. novembra. 
Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných 
zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. 
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky 
vekov. Amen. (Direktórium, s. 89) 


