
 
 

 
 

Testament 

Dostáva sa pomaly do módy a postupom času 
sa to určite stane samozrejmosťou, že na sklonku svojho života spíšeme 
testament. Zanecháme svoju poslednú vôľu. Akýsi odkaz pre budúce generácie, pre 
svojich príbuzných, priateľov, ktorí po nás majú pokračovať v práci, ktorú sme my 
začali. 

Testament sám osebe je iba kúskom papiera, ale podpis a text podpísaný 
notárom z neho robí veľmi cennú listinu. Nikto nevie, čo je tam napísané, koľko a 
komu sa rozdelí – je to tajomstvo; ale len do chvíle, kým nie je otvorený. 

Chvíľa otvorenia sa stáva tým momentom. Pre niekoho prekvapením 
príjemným, pre iného nepríjemným. Jeden na množstvo svojich otázok dostáva 
kompletnú, pravdivú a uspokojivú odpoveď, naopak druhý nedostane tie slová, 
ktoré očakával.  

Takýmto podobným testamentom, ktorý 
otvárame každý deň v našich kostoloch je       
sv. omša. V nej sa vždy nanovo oživuje, 
pripomína to, čo sa nám zanechalo. A vždy je to 
iné. Prešlo mnoho rokov, vojen, rozbrojov, 
chorôb, svetových názorov a predsa, odkaz je 
vždy aktuálny. Stáva sa to častokrát pre nás 
akýmsi samozrejmým. Tu sa môžeme rozdeliť. 

Nemyslím na hádku, nedorozumenie, vojnu ale na pohľady. 
Pre jedných je sv. omša  spomienkou, v ktorej vidia mnoho pre svoj život a  

čerpajú posilu do svojich dní. Nachádzajú si čas a prichádzajú, sadnú si a počúvajú. 
Nie vždy sa dá počúvať pozorne, ale už ten ich postoj, že prídu sa cení. 

Druhý pohľad je pohľadom odmeraným. Čo z toho budem mať ja a nie ostatní. 
Prichádzajú vtedy, keď ako sa povie „horí pod nohami“. Položme si ruku na srdce a 
počúvajme jeho tlkot. Uvedomili sme si niekedy, že tým rytmickým búchaním srdca 
sme ešte nažive? 

Nájdime si čas. Vieme čas si nájsť na obľúbený program v televízii, návštevu 
športového podujatia, premiéru najnovšieho filmu a ... vieme si nájsť čas zájsť aj do 
kostola? Príďme stretnúť sa s Pánom a načerpať nových síl do ďalších dní. A 
nehovorme už dopredu, že pre nás tam nič nie je. Pre každého sa tam niečo nájde, 
len treba počúvať tým srdcom, na ktoré pred malou chvíľou sme priložili svoju dlaň. 
Píšme svoj testament nie až na sklonku svojho života. Píšme ho teraz. 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Symboly štyroch evanjelistov – čo znamenajú? 

Každý jeden z evanjelistov má svoj vlastný symbol: sv. Matúš – Boží človek,              
sv. Marek – okrídlený lev, sv. Lukáš – okrídlený býk a sv. Ján – vystúpujúci orol. 
Podrobný opis týchto symbolov nachádzame v Knihe Zjavenia sv. apoštola Jána      
(4, 6-8). Samotné obrazy podnietili sv. Ireneja (140-202) prirovnať ich k štyrom 
spisovateľom evanjelia kvôli ich obsahu a ich osobitnému zameraniu na Krista. 

 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   1.7.  –  Prvý štvrtok v mesiaci - deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Hrabovci n./L. budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

   2.7.  –  Sviatosť zmierenia pre chorých - ako zvyčajne začnem od 9:00 hod. Chorých 
nahláste v sakristii. Prvý piatok sa v tomto mesiaca neslávi, nakoľko je sviatok 
Návštevy Panny Márie. 

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

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



   Prvonedeľná pobožnosť:  
  Zbudské Dlhé            13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  
            Hrabovec n./L.                  14:00 – 14:20       (so sviatostným požehnaním) 

   5.7. –  Slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda 

 24.7.  –  V tento deň bude od 17:00 do 18:15 hod. v Slovenskom Krivom sv. zmierenia pred 
odpustovou slávnosťou a následne adorácia Sviatosti Oltárnej do 20:00 hod. Sv. 
zmierenia je platná aj na prvý piatok. 

 25.7.  –  Odpustová slávnosť k úcte sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom bude 
o 10:30. Hlavným celebrantom bude dp. Michal Lacko, kaplán v Ľubiši. Veriaci 
z tejto filiálnej obce pozývajú celú farnosť putovať k sv. Joachimovi a Anne. 

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

    Prvonedeľná pobožnosť:  
  Jabloň            13:50 – 14:30       (so sviatostným požehnaním)  
            Slov. Krivé                          14:00 – 14:20       (so sviatostným požehnaním) 

-------------------------- 

 4.7. pripravujeme pre deti našej farnosti na farskom dvore v Zbudskom Dlhom 
súťažno - zábavné popoludnie (od 15:00 do cca 18:00). Deti sú srdečne pozvané. 

 Levočská púť 2021 - Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti 
júlového sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči, 
bude tohto roku v obmedzenom režime a to len na miestnej úrovni. Budú len tri 
sv. omše, teda v piatok a v nedeľu. Podmienky konania púte, ako aj celý 
program je na stránke: 
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210610028   

 Arcidiecézne odpusty (púte) k Škapuliarskej Panne Márii budú taktiež iba na 
miestnej úrovni. (Stropkovský a Veľkošarišský odpust - 11. júla, Gaboltovský 
odpust – 17. a 18. júla).  

 Národná cyrilometodská púť v Nitre sa uskutoční 5. júla na Svätoplukovom 
námestí o 10:00 hod. Hlavným celebrantom bude Mons. Stanisław Gądecki, 
arcibiskup-metropolita v Poznani. Nitrianske biskupstvo prosí o dodržiavanie 
aktuálne platných nariadení ÚVZ SR! Bližšie info je na: http://www.biskupstvo-
nitra.sk/put-k-sv-cyrilovi-a-metodovi-v-nitre-pozvanka/ 

 Od 30. 6. 2021 prestáva platiť dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných 
bohoslužbách a v prikázané sviatky. Teda opäť platí povinnosť osobnej účasti na 
sv. omši (v nedeľu a prik. sviatok) podľa obyčajných podmienok. Sledovanie         
sv. omše prostredníctvom TV, rádia, či internetu nespĺňa povinnosť osobnej účasti 
na sv. omši. (Výnimky: tí, ktorí sú chorí, ktorí musia zostať v karanténe alebo 
pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným 
chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.)). Naďalej budú v platnosti 
pokyny týkajúce sa počtu a spôsobu účasti ako aj potrebné preventívne 
a hygienické opatrenia. 

 V dňoch od 6. 7. do 10. 7. a od 19. 7. do 24. 7. budem čerpať dovolenku. 
Zastupovať ma bude p. farár z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade 
pohrebu alebo súrnej potreby ho môžete kontaktovať na tel. č. 0908568954. 



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

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

Štvrtok 1.7.2021 Za duchovné povolania 18:30 Hrabovec n./L.  Pavlína Demčáková (1.výr.) 

Piatok 2.7.2021 Návšteva Panny Márie (sv.) 

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

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova 
 Mária, Ján a Ján 

Sobota 3.7.2021 Vigília 14. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 4.7.2021 
14. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Renáta s rodinou (50.r.) 
 Mária a Andrej Bober 

Pondelok 5.7.2021 
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov (sl.) 

8:00 
9:15 

10:30 
10:30 

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

 Helena a Štefan Bober 
ZBP Iveta Bezegová (50.r.) 
 Mária Šalatová 
 Jozef Demčák 

Sobota 10.7.2021 Vigília 15. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP Margita (75.r.) 

Nedeľa 11.7.2021 15. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Ján Dušák 
 Irena Haragaľová 
ZBP Tomáš (75.r.) 

Utorok 13.7.2021 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Ján, Mária Kucan a Vladimír 
Streda 14.7.2021 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Anna a Mária 
Štvrtok 15.7.2021 Sv. Bonaventúra, bisk. (sp.) 7:00 Jabloň Ján, Mária, Zuzana, Ján a Olina Janošov 
Piatok 16.7.2021 Preblahosl. PM Karmelská (sp.) 7:00 Slov. Krivé  Veronika Šefčíková 
Sobota 17.7.2021 Vigília 16. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP Anna a Ján 

Nedeľa 18.7.2021 16. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Milan a Daniel 
 Margita a Andrej Kulan 
ZBP Anna Demčáková (75.r.) 

Sobota 24.7.2021 Vigília 17. nedele cez rok 18:30 Jabloň ZBP pre bohuznámych manželov (60.r.m) 

Nedeľa 25.7.2021 17. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
 

 Peter, Dana a Peter Zaťko 
 Ján Braško (M.) 
ZBP a poďakovanie Jana a Juraj Dovhun 
s rod. (30.r.manž.)   /odpustová slávnosť 

Pondelok 26.7.2021 Sv. Joachim a Anna  (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Anna Šuľová                               /ipsa die 

Utorok 27.7.2021 Sv. Gorazd a spol. (sp.) 
7:00 
7:45 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 

Na úmysel o. arcibiskupa 
* za  z Jablone 

Streda 28.7.2021 Féria  18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Štvrtok 29.7.2021 Sv. Marta (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 30.7.2021 Féria 18:30 Jabloň  Ján Lukáč 
Sobota 31.7.2021 Vigília 18. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP Miroslava Bilecová s rodinou (60.r.) 

Nedeľa 1.8.2021 
18. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

Na úmysel rodiny 
 Jozef ml., Helena, Jozef Orlej; Anna 
a Ján Cichý 
ZBP Jaroslav (40.r.) 

 

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

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

Pavlína Gergeľová, Mária Miglecová 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 7/2021; 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  

 

„Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali,  
ale aby sme veľmi milovali.“ 

(sv. Ján Pavol II.) 


