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

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

Pondelok 31.5.2021 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  manželia Boberoví                            /spoveď 

Utorok 1.6.2021 Sv. Justín, muč. (sp.) 19:00 Hrabovec n./L. 
 Mária a Jozef Kolesár;  Helena, Anna 
a Jozef                                                     /spoveď 

Streda 2.6.2021 Vigília Najsv. Kr. Tela a Krvi 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Ján Marcinov                                     /spoveď 

Za farnosť 

Štvrtok 3.6.2021 
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 

(prikázaný sviatok) 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Peter Karoľ (1.výr.) 

ZBP a pomoc v chorobe - Peter 

Piatok 4.6.2021 Prvý piatok 

17:00 
17:30 
18:00 
18:30 

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova 
 Štefan a Štefan 

Sobota 5.6.2021 Vigília 10. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 6.6.2021 
10. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Milan Balica, kňaz 
ZBP rodina Lukáčová 
Za farnosť 

Streda 9.6.2021 Féria 
7:00 
7:45 

Jabloň 
Slov Krivé 

 Ján Bukovčík 
 Helena, Michal a Veronika 

Štvrtok 10.6.2021 Vigília Najsv. Srdca Ježišovho 
17:00 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 František Ferenc 
 Július Šuhajda (1.výr.)  /26. výr. posv. kost. 

Piatok 11.6.2021 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo(sl) 
(Jabloň: adorácia 20:00-21:30) 

16:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP pre vnučku Elku a jej rodičov 
 Štefan Dzurov                                   /ipsa die 

Sobota 12.6.2021 Vigília 11. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé Za farnosť 

Nedeľa 13.6.2021 11. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

 Ján a Anna 
 Helena a Michal Cichý;  Anna a Jozef 
Pekala a Kamil Balún 
Za členov SNSJ                 /odpustová slávnosť 

Utorok 15.6.2021 Féria 18:30 Hrabovec n./L. Zaz rod.Gamrátová a Sirkovo - Katanová 
Streda 16.6.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Ján Tkáčik, kňaz 
Štvrtok 17.6.2021 Féria 18:30 Jabloň  Štefan a Anna Dzurov 
Piatok 18.6.2021 Féria 18:30 Slov Krivé pomoc v chorobe pre Ľubicu 
Sobota 19.6.2021 Vigília 12. nedele cez rok 18:30 Hrabovec n./L.  Jozefína (1.výr.) a Július Maliňák 

Nedeľa 20.6.2021 12. nedeľa cez rok 

8:00 
 

9:15 
10:30 

Zbudské Dlhé 
 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 manželia Kulanoví, Bodnároví, Kocajoví, 
Crusberoví a Juraj 
ZBP Renáta a František Sitarčík (30.r.mamž.) 
ZBP Róbert 

Utorok 22.6.2021 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Margita a Andrej Kulan 

Streda 23.6.2021 Vigília Narod. sv. Jána Krstiteľa 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

* za  zo Zbudského Dlhého 
* za  z Hrabovca n./L. 

Štvrtok 24.6.2021 Narodenie sv. Jána Krstiteľa (sl.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Anna Šuľová 
* za  z Jablone 

Piatok 25.6.2021 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  vdp. Pastor, kňaz 
Sobota 26.6.2021 Vigília 13. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé Za farnosť                                               /spoveď 

Nedeľa 27.6.2021 13. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Juraj Smetanka 
 Mária a Michal Jacko 
ZBP Katarína (45.r.) 

Pondelok 28.6.2021 Vigília sv. Petra a Pavla 18:30 Slov. Krivé  Štefan, Anna a Štefan 

Utorok 29.6.2021 
Sv. Petra a Pavla, apoštolov  

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Albert Bazár (nedož. 60.r.) 
 Štefan, Mária, Michal a Anna Kulan 
Za farnosť 

Streda 30.6.2021 Sv. Filip Neri, kňaz (sp.)  
9:30 

18:30 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Jozef a Margita Kolesár                 /Te Deum  
Za úmysel o. arcibiskupa /19. výr. posv. kost. 

 

*HR Pavlína Demčáková, Ján Palašta, Anna Pekalová, Štefan Cichý, Anna Kašubová, Ján Braško, Martin Timuľak, Jozef Kataník, 
Gabriela Kababíková 

* ZD   Anna Kopejová, Ján Lukáč, Margita Kulanová 
* JA   Magdaléna Kontuľová, Štefan Gergeľ, Albert Bazár, Mária Janošová, Pavlína Smetanková, Ján Bukovčík, Pavlína Gergeľová, 

Mária Miglecová 
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Byť kňazom 

Málo praktizujúcich kresťanov sa v živote stretlo 
iba s jedným kňazom. Ak ich poznáme viac, nevyhneme sa tomu, aby sme ich 
nehodnotili. Na jednom nám imponuje štýl jeho kázni, ďalší má srdečný vzťah 
k deťom, iný k starým a chorým, niektorí vedia zorganizovať stavbu alebo opravu 
fary, či kostola, ďalší sú výborní v katechéze a vyučovaní... Tak, ako vidíme pozitíva, 
vidíme i chyby. A pri tých sa pozastavujeme častejšie. Ale čo je horšie, jedna chyba 
dokáže zatieniť všetko dobré. Kňaz môže preukázať službu mnohokrát, ale keď raz 
nesplní naše očakávania, tak na všetko zabúdame. Ak robí chybu jeden, ktovie či ju 
nerobia všetci. Hovorí sa, že akého si kňaza farnosť vymodlí, takého kňaza má.  
Zastavme sa preto dnes pri tomto dare, ktorý, kňazstvo skutočne je. 

„Ty si mi ukázal cestu do Arsu a ja ti zato ukážem cestu do neba,“ povedal sv. Ján 
Mária Vianney pastierovi, keď prichádzal do Arsu, na svoje prvé a jediné farárske 
miesto. V tých slovách arský farár podal asi najlepšiu definíciu poslania kňaza: 
ukazovať cestu do neba. Katolícky kňaz je poslaný ako duchovný pastier veriacich. 
Žehná detí, mládež, manželov i hroby tých, ktorí už odchádzajú. Jeho kňazská tvár je 
tvár Pastiera – Krista. Je to veľké tajomstvo, ktoré si my kňazi potrebujeme často 
pripomenúť. Dobrým, v plnom a pravom slova zmysle, je len On – jediný Dobrý 
pastier. My sa máme stotožniť s ním a niesť na sebe črty jeho pastierskej 

dokonalosti. Sú medzi nami kňazi, ktorí podľa vzoru 
Dobrého pastiera kladú život za svoje ovečky. Nemyslíme 
tu hneď krvavé mučeníctvo pre dobro veriacich (hoci 
naša arcidiecéza má z 20. storočia aj také vzory), ale na 
všednú a každodennú obetu ich kňazského života. Od 
rána do večera sú pohotoví k službe. Kedykoľvek môžete 
zaklopať na ich dvere. Nemajú ani zúrivého psa, ktorí by 
odrádzal veriacich, najmä deti a mládež, ísť za kňazom.  

Nároky na dobrého pastiera vždy boli, sú a budú veľké. Ježiš žiada svoje od 
pastierov, ale aj od oviec. Platia nielen slová „poznám svoje“, ale aj moje poznajú 
mňa“. Nestačí len povedať verím, ale aj plniť to, čo hovorí Písmo, čo učí Cirkev podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.  

Dobrý pastier nás všetkých volá po mene, teda nie sme mu ľahostajní. Položme sa 
na jeho plecia a dovoľme mu, aby nás niesol. Zverme mu seba, naše rodiny a našich 
kňazov. Ak veríme tomu, že budeme mať takých kňazov, akých si vymodlíme, 
neostaňme ľahostajní. 
 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Pallotíni – Spoločnosť katolíckeho apoštolátu 
(Societas Apostolatus Catholici – SAC) 
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu je medzinárodnou spoločnosťou apoštolského života 
kňazov a bratov, ktorí sú známi pod názvom pallotíni, odvodeným od priezviska 
zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho. 
Pallotti bol kňaz, ktorý žil v 19. storočí /1795-1850/ v Ríme. Vynikal svojou veľkou 
horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej 
škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí i to, že sa u neho spovedali nielen 
jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli. 
Dňa 9. januára v roku 1835, počas slúženia sv. omše, dostal Pallotti milosť nadchnutia od 
Boha, aby založil Združenie katolíckeho apoštolátu. Združenie malo spojiť všetkých ľudí – 
kňazov aj laikov rôzneho stavu, remesla a odboru, ktorí by spoločne zjednotení hlásali 
Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci sme 
apoštolmi, krst nás k tomu zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium. Je to 
naše povolanie ako kresťanov.  
V súlade s charizmou Spoločnosti katolíckeho apoštolátu je apoštolská práca pallotínov 
rôznorodá: pracujú ako dušpastieri farností, akademickej mládeže; pracujú s 
modlitebnými skupinami ako sú oázy, miništranti, neokatechumenát, večeradlo; starajú sa 

o ťažko chorých; zaoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami. 
Pallotínov môžeme stretnúť medzi vojakmi, v nemocniciach a aj 
pri práci s väzňami; vedú duchovné cvičenia; zaoberajú sa 
misiami; organizujú pešie púte; kňazi a bratia sa zaoberajú 
vedeckou prácou na vysokých školách; pôsobia v tlačiarenských 
a vydavateľských oblastiach; pracujú v dielňach, v 
poľnohospodárskej oblasti, v záhradách, vrátniciach, sakristiách 
ako aj na misiách. 
Dňa 22. mája 2021 v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva 
v Spišskej Novej Vsi prijal náš rodák Jakub Sitarčík slávnostným 
aktom rehoľný odev a zároveň vstúpil do noviciátu. 
Sprevádzajme Jakuba svojimi modlitbami. 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac jún 

   

 3.6. –  slávnosť Kristovho Tela a Krvi. Je to prikázaný sviatok. Po všetkých sv. omšiach 
(aj vigílijných) bude eucharistická pobožnosť.  

 4.6. – prvý piatok v mesiaci. Chorých budem spovedať ako zvyčajne od 9:00 hod. 
Nahláste ich v sakristii kostola. 

 5.6. – fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 17:45 
hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod.  

 6.6. –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.            

             Adorácia Sviatosti Oltárnej s meditáciou sa tento mesiac uskutoční takto: 

  Jabloň                       13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  

          Slov. Krivé                14:00 – 14:20        (so sviatostným požehnaním)  

 10.6. - pripomíname si 26. výročie konsekrácie kostola v Hrabovci n./L.  



 11.6. -   slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) 
bude odprosujúca pobožnosť.  
V Jabloni bude sv. zmierenia od 17:00 do 18:15; a napokon adorácia Sviatosti 
Oltárnej do 21:30 hod. 

 13.6. - odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni o 10:30 hod. 
Hlavným celebrantom bude dp. Ján Andrejov, CSsR. Zároveň si pripomenieme  
15. výročie jeho kňazskej vysviacky. Veriaci z tejto filiálnej obce srdečne pozývajú 
celú farnosť uctiť si Božské Srdce. /účasť závisí aj na základe podmienok 
aktuálneho Covid automatu/ 

 29.6. - v tento deň je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. 
 30.6. - Te Deum – ukončenie školského roka v kostole v Hrabovci n./L. o 9:30 hod. 
 30.6. - pripomíname si 19. výročie konsekrácie kostola v Zbudskom Dlhom.  
––––––––––––––––––––– 

 Litánie k Božskému Srdcu: v mesiaci jún, sa budeme modliť litánie k Srdcu Ježišovmu 
vždy 15 min. pred svätou omšou.   

 Deň otcov: tretia júnová nedeľa je venovaná našim otcov a osláv otcovstva všeobecne. 
 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať za obvyklých podmienok úplné 

odpustky pri slávnostiach a to: 

1. na slávnosť Kristovho Tela a Krvi – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na recitovaní 
(speve) hymnu „Tantum ergo“ – „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ 

2. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime“ – „Najmilší Ježišu“ 

3. počas odpustovej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni. 
 Stretnutie spolužiakov: dňa 16. 6. privítam v našej farnosti svojich spolužiakov – 

kňazov. Stretávame sa každoročne v období okolo našej kňazskej vysviacky. Tohto roku 
budeme mať stretnutie u nás v Zbudskom Dlhom a začneme sv. omšou o 18:00, na 
ktorú aj vás srdečne pozývam. 

 História farnosti: čas plynie a mnoho aj zabúdame, preto mojím úmyslom je s pomocou 
odborníkov detailne spracovať históriu našej farnosti. Rád by som bol, ak by niekto mal 
nejaké fotky, články alebo osobné znalosti v tejto veci, aby mi ich odovzdal k ďalšiemu 
spracovaniu, ktoré vyústi do brožúrky. Všetky materiály samozrejme vrátim. 

     *********** 
Sviatosť zmierenia na mesiac jún - prvopiatková 

Pondelok 31.5.2021 Zbudské Dlhé 17:15 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

1.6.2021 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

16:30 – 17:30 
17:45 – 19:00 

Streda 2.6.2021 Slov. Krivé 16:00 – 17:00 
Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou v Jabloni 

Piatok 11.6.2021 Jabloň 17:00 – 18:30 
Sviatosť zmierenia na mesiac júl - prvopiatková 

Sobota 
(2 kňazi) 

26.6.2021 

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

14:00 – 15:00 
15:15 – 16:00 
16:00 – 17:15 
17:30 – 18:30 



 


