
 
 

 
 

Príhovor Sv. Otca Františka mladým 

Košice, Štadión Lokomotívy, 14. septembra 2021 

Milí mladí, drahí bratia a sestry, dobrý večer! 
Bolo mi potešením počúvať slová Monsignora Bernarda, vaše svedectvá a 

vaše otázky. Položili ste ich tri a ja by som sa chcel pokúsiť s vami hľadať 
odpovede. 

Začnem Petrom a Zuzkou, vašou otázkou o láske v dvojici. Láska je najväčší 
sen v živote, ale nie je to lacný sen. Je pekný, ale nie je ľahký, ako všetky veľké 
veci v živote. Je to sen, ale nie je ľahké ho interpretovať. Ukradnem vám vetu: 
«Začali sme tento dar vnímať úplne novými očami». To povedala ona. Naozaj, ako 
ste povedali, sú potrebné nové oči, oči, ktoré sa nenechajú oklamať vzhľadom. 
Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia a cit; tie sú 
nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpovedá 
logike „použi a odhoď“. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť. 

Skutočnou originalitou dnes, skutočnou revolúciou, je oslobodiť sa od 
kultúry provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a nad rámec okamihu, znamená 
milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Nie sme tu na to, aby sme žili zo 
dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na 
mysli veľké príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli v nejakom 
nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa nad tým 
zamyslíte, vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska, druhá 
dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné 
jedno aj druhé: láska a hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na 
Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca, 
bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovori ́
nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho 
života plynúť ako epizódy v telenovele. 

Preto keď snívate o láske, neverte v špeciálne 
efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný: každý 
z vás . Každý je darom a môže zo života, zo svojho 
vlastného života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť, 
chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá 
presahuje vzhľad, presahuje make-up, ktorá 
presahuje  módne trendy. Snívajte bez strachu       
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o založení rodiny, o splodení a výchove detí, o dávaní života, o zdieľaní všetkého 
s druhou osobou, bez toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože je tu on 
alebo ona, kto ich prijíma a miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. A toto je láska: 
milovať toho druhého takého aký je, a toto je pekné.  

Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote, po ktorom túžime. Veľké sny nie sú 
silné auto, módne oblečenie, ani „dovolenka po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte 
tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je 
jedna vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, že hovoria o snoch: to sú 
manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť: každý z nás je 
jedinečný a je na svete, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval 
ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na to, aby sme sedeli na 
lavičke ako náhradníci za niekoho iného. Nie, každý je v Božích očiach jedinečný. 
Nenechajte sa „homologizovať“; nie sme vyrábaní v sériách, sme jedineční, sme 
slobodní a sme vo svete, aby sme prežili príbeh lásky s Bohom, aby sme mali 
odvahu robiť veľké rozhodnutia, aby sme sa pustili do nádherného rizika lásky. 
Pýtam sa vás: Veríte v to? [potlesk] A snívate o tom? [potlesk a odpoveď „si“ - áno] 
Ste si istí? [odpoveď „si“ - áno] „Bravi!“ - Super! (pokračovanie v budúcom čísle) 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac október 

 1.10. –  Prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia pre chorých - ako zvyčajne 
začnem od Hrabovca n/L. od 9:00. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

   PRED DUŠIČKAMI BUDEM SV. ZMIERENIA CHORÝM VYSLUHOVAŤ V PIATOK 29.10. 
 2.10.  -  Fatimskú sobotu začneme modlitbu posvätného ruženca o 17:00 hod. 

a v sprievode so sochou Panny Márie prejdeme ulicami Hrabovca n./L. 
Pokračujeme svätou omšou a po sv. omši budeme môcť Eucharistický 
večer prežiť aj v osobnej tichej adorácii pred Sviatosťou Oltárnou do 
21:30 hod. 

 3.10. -   Odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Hrabovci n./L. 
o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Jozef Kozák, farár 
v Humennom na sídl. III.  
Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 24.10.  –  Misijná nedeľa (deň modlitieb za misie). V túto nedeľu je zbierka na 
misie. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 31.10.  –  Zmena času. V noci zo soboty na nedeľu (30.10. na 31.10.) sa posúva čas 
o hodinu späť, z 3:00 na 2:00 hod. 

---------------------------------   
 Modlitba sv. ruženca: kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácii sv. ruženec 

v kostole bude iba v ten deň, keď je sv. omša. V ostatných dňoch sa stáva 
súkromnou modlitbou v kruhu rodiny.  

 Úplné odpustky: Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,             
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom 
združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého 



ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie 
o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa 
zaužívaného zvyku. 

 Celodiecézna odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 
bude v dňoch 2.10. – 3.10. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 bude 
celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita. Program si 
môžete pozrieť na: http://www.farnostobisovce.sk/program-odpustovej-
slavnosti-v-obisovciach-2/ 

 Zmena času sv. omší: večerné sv. omše sa od tohto mesiaca posúvajú na 18:00 
--------------------------------- 

 Kompletne zaočkovaní – osoba plne očkovaná (14 dní po dvojdávkovej vakcíne, 
21 dní po jednodávkovej vakcíne). 
OTP – očkovaní, testovaní (RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín, antigénový nie 
starší ako 48 hodín), po prekonaní ochorenia (do 180 dní). 
Základ – všetci. 

 Povinné nosenie respirátora v interiéri nastáva od červenej farby. 
 OBRADY (pohreb, krst, sobáš...) budú v režime OTP. Teda v interiéri iba 

najbližší príbuzní. 
 Povinný zoznam účastníkov – myslí sa nielen zoznam, ale aj kontakt t.z., 

účastník bohoslužby doma na lístok nech napíše svoje priezvisko (meno, ani       
č. domu nemusí) a telefonický kontakt. Lístok bude potrebné vhodiť do košíka 
pri vchode do kostola. (povinný zoznam účastníkov nastáva od červenej farby) 

 Dišpenz o oslobodení od účasti na sv. omši – o. arcibiskup Mons. Bernard 
Bober s platnosťou od 18.9.2021 až do odvolania udeľuje dišpenz od povinnosti 
zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok pre veriacich, pokiaľ sa 
nachádzajú v 1. až 3. stupni ohrozenia a účasť nie je možná pre limitovaný počet 
veriacich na bohoslužbe. 

************ 
SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC – NOVEMBER (PRED DUŠIČKAMI) 

Sobota 
(2 kňazi 

v HR a JA) 
30.10.2021 

Hrabovec n./L. 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Slovenské Krivé 

9:00 – 10:30 

10:30 – 12:00 
15:00 – 16:30 

16:45 – 18:00 

* sv. spoveď bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie 

 

Keď hrajú dvaja hudobníci – klavirista a huslista – duet, obaja musia hrať rovnakú 
skladbu od jedného autora, dodržiavať rytmus a všetko, čo im nariaďuje notový zápis 
– aj keď každý z nich má v rukách iný hudobný nástroj. V takomto prípade hovoríme 

o krásnom umeleckom zážitku, keď obaja hrajú „kto s kým“. V prípade, že jeden 
z hudobníkov pojme skladbu po svojom, hrajú „kto z koho“. 

Občas sa stretávam aj s ľuďmi, ktorí v manželstve, rodičovstve alebo v práci vymenia 
prvý prípad za druhý a ešte sa divia, že im to „nehrá“.   (Max Kašparu) 



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

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

Piatok 1.10.2021 Prvý piatok 

16:30 
17:00 
17:30 
18:00 

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

Bohosl. slova  
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova 
Na úmysel o. arcibiskupa 

Sobota 2.10.2021 Vigília 27. nedele cez rok 
16:00 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
 
Hrabovec n./L. 

ZBP Michal 

Večeradlo + sprievod so sochou 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 3.10.2021 
27. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP Paulína Kulanová 
ZBP Ján (50.r.) 
ZBP Ján Karoľ (70.r.)/odpustová slávnosť 

Utorok 5.10.2021 Féria 18:00 Jabloň ZBP Marianna (40.r.) 
Streda 6.10.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Anna, Jozef, Július a Henrik 
Štvrtok 7.10.2021 Ružencová Panna Mária (sp.) 18:00 Hrabovec n./L.  Ján Palašta (1.výr.)                    /ipsa die 
Piatok 8.10.2021 Féria 18:00 Slov. Krivé  Milan, Marián, Peter, Anna a Michal 
Sobota 9.10.2021 Vigília 28. nedele cez rok 18:00 Jabloň ZBP Viera a Olina (60.r.) 

Nedeľa 10.10.2021 28. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Anna Pekalová (1.výr.) 
 Jozef, Mária, Ján a Emil 
Za farnosť 

Utorok 12.10.2021 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 13.10.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 14.10.2021 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 15.10.2021 Sv. Terézie od Ježiša, uč. C. (sp.) 18:00 Slov. Krivé  Milan, Marián, Peter, Anna a Fedor 
Sobota 16.10.2021 Vigília 29. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé Na úmysel Marty 

Nedeľa 17.10.2021 29. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Štefan (nedož. 90.r.) a  Tomáš 
(nedož. 80.r.) 
ZBP Imrich Cichý (75.r.) 

Utorok 19.10.2021 Féria 18:00 Jabloň  Ján Kontuľ 
Streda 20.10.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Margita a Andrej Kulan 
Štvrtok 21.10.2021 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Daniela Čenčariková 
Piatok 22.10.2021 Féria 18:00 Slov. Krivé  Helena, Margita, Ján a Andrej 
Sobota 23.10.2021 Vigília 30. nedele cez rok 18:00 Jabloň ZBP rodina Dzurová a Dušáková 

Nedeľa 24.10.2021 
30. nedeľa cez rok 
„misijná nedeľa“ 
(zbierka na misie) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
Na úmysel matky 
Poďakovanie za prežitých 70.r. – Mária 

Utorok 26.10.2021 Féria 18:00 Hrabovec n./L. 
 Jozef a Anna Gužik;  Jozef a Mária 
Pastirik 

Streda 27.10.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Anna Kopejová 

Štvrtok 28.10.2021 Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sv.) 18:00 Jabloň 
 Ján, Helena, Juraj Dušák a Anna 
Lukáčová 

Piatok 29.10.2021 Féria 18:00 Slov. Krivé  Juraj Čopan 
Sobota 30.10.2021 Vigília 31. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé Za farnosť                                        /spoveď 

Nedeľa 31.10.2021 
31. nedeľa cez rok 

(zmena času: 3:00 => 2:00) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP Stanislav a Daniela s rodinami 
ZBP Viktória 
ZBP Stanislav (50.r.) 

 

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

* ZD  Ján Lukáč, Margita Kulanová, Štefan Hrin 
* JA  Albert Bazár, Mária Janošová, Pavlína Smetanková, Ján Bukovčík, Pavlína Gergeľová, Mária Miglecová, Štefan Pohl 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 10/2021; 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  

 

„Najmocnejšou modlitbou je modlitba ruženca“. (sv. František Saleský) 


