Dobrovoľný
príspevok: 0,20 €

Svätý Jozef
Pestún Pána Ježiša, hlava Svätej rodiny, patrón
celej Cirkvi, bratstiev a rehoľných spoločností, manželov a kresťanských rodín,
detí, mládeže, sirôt, panenstva, robotníkov, remeselníkov, tesárov, inžinierov,
vychovávateľov, cestujúcich, vyhnancov, ochranca pri očných chorobách, pri
pokušeniach, v zúfalých situáciách, pri potrebe bývania, patrón umierajúcich.
O svätom Jozefovi vieme veľmi málo. Biblia nezaznamenáva ani jedno jeho
slovo. Isté je, že pochádzal z Dávidovho rodu, bol tesárom a bol spravodlivým. Musel
byť zdatný a konať s veľkou rozhodnosťou. Ako inak by mohol vydržať námahu
úteku do Egypta a uživiť svoju rodinu? Svätý Jozef bol viac ako iba živiteľ
a opatrovník. Aj napriek mlčanlivosti je svätý Jozef veľmi obľúbený a patrí
k najuctievanejším cirkevným postavám vôbec. Za patróna celej Cirkvi ho vyhlásil
v roku 1870 pápež Pius IX. Vezmime si sv. Jozefa za príklad pre svoj život, pre svoje
povolanie. Nič lepšieho nemôžeme urobiť.
Panna Mária hovorí o svojom ženíchovi
talianskemu kňazovi Don Gobbimu:
Milovaní synovia, pozrite dnes na môjho milovaného
snúbenca Jozefa, ktorý pre vás všetkých je vzorom ako
treba s láskou, čistotou, vierou a vytrvalosťou
nasledovať Boží plán. V živote mi bol čistým a verným
snúbencom, cenným spolupracovníkom pri láskavej
výchove dieťaťa Ježiša; tichým a ohľaduplným
prasovníkom, ktorý sa s veľkou pozornosťou usiloval
o zaopatrenie potrebných prostriedkov na zachovanie
našej ľudskej existencie; bol spravodlivým a dôrazným
pri plnení úloh, ktoré mu zveril nebeský Otec.
Ako miloval a denne pozoroval zázračný rast nášho božského Syna Ježiša!
A Ježiš sa mu odvďačoval detskou a hlbokou láskou; ako ho počúval a bol mu
poslušný, ako ho potešoval a pomáhal mu! Milovaní synovia, chcela by som, aby aj
vo vás rozkvitali tieto čnosti, ktoré ho urobili dokonalým pri plnení plánu, ktorý
s ním mala Božia prozreteľnosť. Nech sa aj vo vás prejavuje jeho mlčanie
a utiahnutosť,, tieto vlastnosti sú v súčasnosti potrebné, aby ste mohli splniť plán,
ktorý som vám zverila.
Vezmite si môjho milovaného snúbenca Jozefa za vzor pri jeho dôvery plnej
modlitbe, namáhavej práci, v jeho trpezlivosti a veľkej dobrotivosti. (pokr. na s. 2)

Prežívajte čistý pokoj môjho čistého snúbenca Jozefa: jeho námahu pri dlhej ceste;
jeho vytrvalosť pri hľadaní prístrešia; jeho trpezlivosť, keď nám vždy znova
odmietali otvoriť dvere; jeho dôveru, že nám nájde vhodné útočište; jeho ochotu pri
vyriadení nehostinnej jaskyne; jeho dôvery plné očakávanie toho, čo malo prísť;
a konečne jeho blaženosť, keď pokľakol, aby pobozkal a poklonil sa Bohu, ktorý sa
v túto posvätnú noc zo mňa narodil.
Podľa Jozefovho príkladu sa dajte do práce, aby ste všetkých pripravili na jeho
skorý návrat. Zažnite v srdci svetlo, ktoré už skoro vyhaslo, otvorte duše pre milosť
a lásku, otvorte pre Krista všetky brány, lebo už čoskoro príde!
Zverte sa mocnej ochrane môjho najčistejšieho ženícha Jozefa. Napodobňujte
jeho činorodé mlčanie, jeho modlitbu, pokoru, dôveru, jeho prácu.
Nech je i vo vás jeho poslušná a vzácna spolupráca s plánom nebeského Otca
v poskytovaní pomoci, ochrany, lásky a opory Božskému Synovi Ježišovi.
Nechajte sa teda premeniť, aby ste tak ako Jozef pociťovali naliehavosť
otvárať srdcia a duše ľudí, aby prijímali Ježiša pri jeho druham príchode
a nenechávajte sa ovládnuť prázdnymi a zbytočnými záležitosťami, ale bedlite so
mnou v modlitbe a očakávaní už tak blízkeho návratu do slávy.
(www.mkh.sk/m-kniha.htm)

K tebe sa utiekame
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju
nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre
otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou
krvou nadobudol Ježiš Kristus a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich
biedach.
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista,
odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.
Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako
si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev
pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do
svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť
svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Spoločné posolstvo biskupov Slovenska na pôstne obdobie
Drahí bratia a sestry,
obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa
s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola,
ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec fyzicky nedá
udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť
nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína Svätý Otec
František: „Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno
pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu.
Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu.“ (Príhovor
diplomatickému zboru, 8.2.2021)

Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte však ani
v duchovnom úsilí. Veľký Pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania
milostí. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného
a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a nenechajte sa premôcť
hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v našich
silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným.
Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte
Božie Slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na
telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu. Starší a tí, ktorí
bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu
neodkladajú pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo almužnu ako prostriedky pôstneho
úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení,
v spojení s utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam novú hodnotu. Využite dobre pôstny
čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske, a priblížte sa ku Kristovi, aby sme ho mohli
stretnúť, dobre pripravení, pri slávení Veľkonočných sviatkov. Prosíme vás o modlitby za
nás i za kňazov a rehoľníkov.
S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi. (tkkbs.sk)

OZNAMY
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac marec
 5.3. - Prvý piatok
 6.3. - Fatimská sobota
 7.3. - Prvá nedeľa v mesiaci
 13.3. - pripomíname si 8. výročie zvolenia pápeža Františka.
------------------------ Pobožnosť krížovej cesty: aj naďalej nezabúdajme v tejto pôstnej dobe na modlitbu
krížovej cesty.
 Zahaľovanie krížov: trvá od 5. pôstnej nedele (21.3.) až do Veľkého piatku (2.4.)
 Vzácni jubilanti: otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč sa dožíva 87 rokov života (2.3.) a otec
kardinál Mons. Jozef Tomko 97 rokov života (11.3.). Sprevádzajme jubilantov aj
svojimi modlitbami.
 Deň počatého dieťaťa: každoročne 25. marec je medzinárodným dňom spomienky na
všetky nenarodené deti. Symbolom je biela stužka. Jeho ustanovenie vyhádzalo z
podnetu pápeža sv. Jána Pavla II. v zhode so slávením sviatku Zvestovania Pána. Je
to deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré
sa má narodiť. Tiež je to deň spomienky na milióny nenarodených detí, ktorých
životy boli ukončené násilím umelého potratu. Predovšetkým cieľom kampane je
šíriť aj informácie o pomoci pre tehotné ženy nachádzajúce sa v krízových
situáciách. Bližšie info je na: www.25marec.sk
 Zmena času - v noci zo soboty na nedeľu (27.3. na 28.3.) sa posúva čas z 2:00 na 3:00 hod.
 doposiaľ nie je známy dátum udeľovania sv. birmovania v našej farnosti, kvôli tomu ani
slávnosť 1. sv. prijímania.

Správne sa postiť znamená, keď sa predovšetkým zdržanie od hriechu
a zdržanie od jedla spoja dohromady. (sv. Benedikt)

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

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM

LITURGICKÝ KALENDÁR

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

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

2.3.2021
3.3.2021
4.3.2021
5.3.2021
6.3.2021
7.3.2021
9.3.2021
10.3.2021
11.3.2021
12.3.2021
13.3.2021
14.3.2021

Féria
Féria
Féria
Féria
Vigília 3. pôstnej nedele
3. pôstna nedeľa
Féria
Féria
Féria
Féria
Vigília 4. pôstnej nedele
4. pôstna nedeľa

Utorok

16.3.2021

Féria

Streda
Štvrtok

17.3.2021
18.3.2021

Piatok

19.3.2021

Sobota
Nedeľa
Utorok
Streda

20.3.2021
21.3.2021
23.3.2021
24.3.2021

Štvrtok

25.3.2021

Piatok
Sobota

26.3.2021
27.3.2021

Nedeľa

28.3.2021

Utorok
Streda

30.3.2021
31.3.2021

Féria
Féria
Sv. Jozef, ženích Panny Márie
(neprikázaný sviatok)
Vigília 5. pôstnej nedele
5. pôstna nedeľa
Féria
Vigília Zvestovania Pána
Zvestovanie Pána
(neprikázaný sviatok)
Féria
Vigília Kvetnej nedele
Kvetná nedeľa
Nedeľa Utrpenia Pána
(zmena času: 2:00 => 3:00)
Utorok veľkého týždňa
Streda veľkého týždňa

Marec 2021

MIESTO

ÚMYSEL

 Anna Kopejová
Za farnosť
Na úmysel o. arcibiskupa
Za členov SNSJ
Za členov bratstva sv. ruženca
Za  otca
 Anna Šuľová
* za  z Jablone
* za  zo Zbudského Dlhého
* za  z Hrabovca n./L.
Za farnosť
ZBP Agnesa Pašková (60.r.)
 Peter Karoľ, Ján a Anna, Ján a Helena
18:00 Hrabovec n./L.
Katana
18:00 Slov. Krivé
 rodičia, brat a švagor
18:00 Jabloň
 Ján Bukovčík
Zbudské Dlhé
Hrabovec n./L.
Slov. Krivé
Jabloň
Hrabovec n./L.
Slov. Krivé
Slov. Krivé
Jabloň
Zbudské Dlhé
Hrabovec n./L.
Slov. Krivé
Jabloň

18:00 Zbudské Dlhé

 Dušan Salak

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

 Viera Gravecká a Emília Ľaľušová
ZBP Jozef Hrin, č. 6 (50.r.)
 Margita, Štefan, Mária, Štefan a Anna
 Jozef Slivka

Jabloň
Zbudské Dlhé
Jabloň
Zbudské Dlhé

18:00 Hrabovec n./L.  Mária Cichá a Stanislav Fejka
18:00 Slov. Krivé
18:00 Slov. Krivé

 Mária a Štefan, č. 36
Za farnosť

8:00 Hrabovec n./L. ZBP Pavol Paulišin (30.r.)
18:00 Hrabovec n./L.  Martin, Peter a Bernarda
18:00 Zbudské Dlhé  Michal, Ema a Helena

* 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, Martin Timuľak
* ZD  Anna Kopejová, Ján Lukáč
* JA  Magdaléna Kontuľová, Štefan Gergeľ, Albert Bazár, Mária Janošová, Pavlína Smetanková, Ján Bukovčík,
Pavlína Gergeľová
INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 3/2021; Ročník: XIX.
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 946 715
WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudskedlhe.fara@gmail.com

Miluj všetko,
čo život prináša
Domovina moja,
rodná kolíska,
chcem ťa stále vidieť
a cítiť aj zblízka.
Tu som zasadil korene
života a lásky,
aby z nich vyrástli
zlatisté klásky.

Milujem všetko,
čo mi radosť prináša,
milujem dobré správy,
čo vietor roznáša.
Chcem, aby v komôrke
môjho srdca vládol
len pokoj,
za toto budem bojovať
stoj, čo stoj.

Život je krásna mozaika,
všetko v ňom sa každého
z nás dotýka.
Dajme mu ten správny pulz
i iskru,
srdce plné pohody
a pamäť bystrú.
Štefan Letko

