
 
 

 
 

Slovo arcibiskupa veriacim na 

Veľkonočnú nedeľu 2021 

Drahí bratia a sestry v Kristovi! Pokoj vám! 
 

 Týmto veľkonočným pozdravom vzkrieseného Krista chcem pozdraviť 
každého z vás, ba priam vás osloviť po mene tak familiárne, ako to urobil Ježiš, keď 
sa priblížil k Márii Magdaléne. Užialená, bezradná a zmätená bola pred otvoreným 
hrobom, v ktorom chýbalo Ježišove telo. Smútok a ťaživé myšlienky jej hneď 
neumožnili spoznať vzkrieseného Ježiša, ale spoznala spôsob, ktorým ju vždy 
oslovoval. 

 Už je to veľmi dlho, čo v rôznej miere spoločne prežívame veľmi ťažké chvíle 
pre pandémiu: karanténa, choroba, pobyt v nemocnici, úmrtie v rodine, strata 
zamestnania, nedostatok financií, náročná starostlivosť o deti a ich vzdelanie, zákaz 
verejných bohoslužieb a nemožnosť prijímať sviatosti v plnej miere. K tomu sa 
pridáva napätie vo verejnom živote, netrpezlivosť a nevyriešená otázka 
o budúcnosti. 

 To všetko z duchovného pohľadu nám môže pripomenúť nielen zarmútenú 
Máriu Magdalénu, ale tiež uzamknutých apoštolov a bezradných emauzkých 
učeníkov. My dnes však poznáme aj ich spoločnú skúsenosť uprostred tmavých 
chvíľ života. Nikdy, Nikdy ich Ježiš neopustil! Je prítomný v ich životnej situácii 
a posúva ju do úplne inej roviny. Prináša pokoj a radosť, oživuje ich oslabenú vieru 
a nádej. 

 Veľmi si želám a zo srdca vám prajem, aby vzkriesený Ježiš citeľne vstúpil aj 
do tej vašej životnej situácie, nech by bola akokoľvek ťaživá. On je stále s nami, On 
„nám môže dať silu potrebnú na prijatie života takého, aký je, so všetkými 
protirečeniami, frustráciami, sklamaniami...“ (Pápež František, Patris corde, 4). 

 Blízkosť s Ježišom má svoje pokračovanie v blízkosti s tým, s ktorými žijeme. 
Dosvedčuje to mnoho pozitívnych svedectiev o obetavosti našich veriacich, ktorí 
spolu s inými zdravotníkmi a ďalšími ochotnými ľuďmi sa stali oporou jeden pre 
druhého. Za to všetkým ďakujem. 

 Pokoj vám! K tomuto Ježišovmu pozdravu pridávam pokornú prosbu 
o požehnanie pre vás a vaše rodiny. 

Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Modlitba požehnania veľkonočného jedla v rodinách 

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho 
obdobia požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so 
šírením nebezpečnej nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba 
požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka:  
 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:         (11, 9-13) 

Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 
Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. 
Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby 
hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete 
dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého 
tým, čo ho prosia!“. 

          Modlitba               
Zvelebený si, Pane, náš Bože, 
Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním. 
Ďakujeme za Tvoje dary,  
ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života. 
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, 
aby sa posilnila naša vzájomná láska 
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave. 
Skrze Krista, nášho Pána. 

 
S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ... 
 
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... ) 

Modlime sa v čase pandémie: 

Všemohúci a milosrdný Bože, 
zhliadni na našu bolestnú situáciu;  
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,  
aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.  
Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,  
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje  
v jednote s Duchom Svätým  
po všetky veky vekov. Amen. 
 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac apríl 

 1.4. -  Zelený štvrtok – začína sa veľkonočné trojdnie. Večernou omšou si pripomíname 
Pamiatku Pánovej večere. O 10:00 hod. bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach „Missa 
Chrismatis“ – omša svätenia olejov. 

 2.4.   -   Veľký piatok  – pripomíname si umučenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista. Je to deň 
prísneho pôstu. 

 3.4.   -  Biela sobota  –  vigíliou si pripomíname svätú noc, v ktorej Pán vstal z mŕtvych.  
–––––––––––––––––– 
  Raduj sa, nebies Kráľovná: túto modlitbu sa modlíme namiesto „Anjel Pána“ od 

Veľkonočnej nedele až do Turíc. 
 Posun sv. omší: od 1. apríla sa sv. omše v týždni posúvajú na 18:30 hod. 
 Dátum slávenia 1. sv. prijímania a sv. birmovania ešte nie je známy kvôli 

pretrvávajúcej pandémii. 
  Prvý piatok aj fatimská sobota sa v tomto mesiaci neslávia. 
  Týždeň modlitieb za duchovné povolania: začína sa od pondelka po 3. veľkonočnej 

nedeli (19. 4.) až do 4. veľkonočnej nedele (25. 4.). Pamätajme v našich modlitbách 
na kňazov, rehoľníkov a rehoľnice. 

 Nemožnosť verejne sláviť bohoslužby za účasti veriacich naďalej pretrváva.  
Odporúča sa uprednostniť sledovanie on-line prenosov veľkonočného trojdnia 
z košickej katedrály s o. arcibiskupom. Je to príležitosť lepšie si uvedomiť aj 
patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojim biskupom. Prenosy budú na: 
www.telke.sk (Zelený štvrtok o 10:00 a 18:00; Veľký piatok o 15:00; Biela sobota 
o 19:00 a Veľkonočná nedeľa o 10:30) 

 Zbierka na Svätú zem (Boží hrob) – je možné prispieť aj priamo na účet SK54 0200 
0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 91002. 

 Teologická fakulta poskytuje aj v roku 2021/22 vzdelávanie v odbore sociálna práca 
a učiteľstvo náboženskej výchovy (bakalársky program); teológia a učiteľstvo 
náboženskej výchovy (magisterský program); teológia a sociálna práca 
(doktorandský program). Prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium je možné 
podať do 30.4.; na doktorandské štúdium do 10.6.2021. Viac informácii je na stránke 
www.tf.sk v časti Uchádzači o štúdium.   

 Miništranti – Konferencia biskupov Slovenska ponechala v platnosti svoje 
predchádzajúce stanovisko z 26.09.1994, že na Slovensku „nie je vhodné zavádzať 
miništrovanie dievčat.“ To znamená posluhovať kňazovi pri sv. omši môžu iba chlapci 
a muži. Nevzťahuje sa to na tých, ktorí pri sv. omši čítajú lekcie, prosby alebo žalm. 

 Všeobecné pokyny - Farské kostoly môžu byť otvorené iba pre súkromnú modlitbu 
bez toho, aby sa organizovali akékoľvek spoločné náboženské úkony, a za 
predpokladu, že sa naraz nezhromaždí viac osôb a zaručí sa splnenie požiadavky na 
fyzickú vzdialenosť medzi osobami. 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia je obmedzené na nevyhnutné prípady pri dodržaní 
noriem ochrany pred nákazou. 



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

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

Štvrtok 1.4.2021 Zelený štvrtok 18:30 Zbudské Dlhé Na úmysel o. arcibiskupa 

Piatok 2.4.2021 
Veľký piatok 
(prísny pôst) 

15:00 Zbudské Dlhé --- 

Sobota 3.4.2021 Biela  sobota 19:30 Zbudské Dlhé Vlastný úmysel 
Nedeľa 4.4.2021 Veľkonočná nedeľa 8:00 Zbudské Dlhé ZBP Henrieta Šuľáková (30.r.) 
Pondelok 5.4.2021 Veľkonočný pondelok 8:00 Zbudské Dhé ZBP Jozef a Beáta (30.r.manž.) 
Streda 7.4.2021 Veľkonočný streda 18:30 Hrabovec n./L. Za duše v očistci 
Štvrtok 8.4.2021 Veľkonočný štvrtok 18:30 Sov. Krivé ZBP pre vnuka Róberta a jeho rodičov 
Piatok 9.4.2021 Veľkonočný piatok 18:30 Jabloň  Anna a Ján Bukovčík 
Sobota 10.4.2021 Vigília 2.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé Za farnosť 

Nedeľa 11.4.2021 
2. veľkonočná nedeľa 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 
8:00 Hrabovec n./L. ZBP Anton Slivka (70.r.) 

Utorok 13.4.2021 Féria 18:30 Hrabovec n./L. ZBP Zuzana Kolesárová (30.r.) 
Streda 14.4.2021 Féria 18:30 Zbudské Dlhé Za  z rodiny Lukáčovej 
Štvrtok 15.4.2021 Féria 18:30 Jabloň ZBP Emília Labunová (60.r.) 
Piatok 16.4.2021 Féria 18:30 Jabloň ZBP Anton Demko (50.r.) 
Sobota 17.4.2021 Vigília 3.veľkon. nedele 18:30 Jabloň ZBP Veronika Gribová (30.r.) 
Nedeľa 18.4.2021 3. veľkonočná nedeľa 8:00 Hrabovec n./L. ZBP Juraj Židzik (70.r.) 
Utorok 20.4.2021 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 21.4.2021 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 22.4.2021 Féria 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 23.4.2021 Sv. Vojtech, bisk. a muč. (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Anna Šuľová 
Sobota 24.4.2021 Vigília 4.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé Za farnosť 
Nedeľa 25.4.2021 4. veľkonočná nedeľa 8:00 Zbudské Dlhé ZBP Mária a Michal Jesenko (60.r.manž.) 
Utorok 27.4.2021 Féria 18:30 Slov. Krivé  Ján, Terézia, Ján 
Streda 28.4.2021 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Jozef, Oľga, Jozef a Igor 
Štvrtok 29.4.2021 Sv. Katarína Sienská, uč. C (sv.) 18:30 Jabloň  Štefan, Mária, Zuzana a Gašpar 
Piatok 30.4.2021 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Marta Kulanová (1.výr.) 
 

* HR 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. 4/2021; 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  

 

Modlitba za duchovných otcov 
 

Pane Ježišu, večný veľkňaz,  
zachovaj svojich kňazov  
v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.  
Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky,  
ktoré sa denne dotýkajú  
Tvojho najsvätejšieho Tela.  
Zachovaj bez poškvrny ich pery,  
ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.  
Zachovaj ich čisté srdcia,  
do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého 
kňazstva.  
Daj im moc, aby premieňali naše srdcia,  
ako premieňajú chlieb a víno.  

Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok  
a udeľ im korunu večnej slávy. Amen 

 
Prosba za kňazov 
 

Prosíme ťa, Veľkňaz – Kriste, 
daj nám nových, svätých kňazov; 
lebo len z Eucharistie 
nové ľudstvo zbožne žije; 
lebo len z tvojej obety 
sa náš svet znova posvätí.



 


