Dobrovoľný
príspevok: 0,20 €

Príhovor Sv. Otca Františka mladým
Košice, Štadión Lokomotívy, 14. septembra 2021
(pokračovanie)
Chcel by som vá m dať ďalš iu radu. Aby lá ska priná š ala ovocie, nezabudnite na
korene. A aké sú vaš e korene? Rodič ia a najmä starí rodič ia. Dá vajte ozor, á no satrí rodič iá .
Oni vá m pripravili pô du. Polievajte korene, choďte k starý m rodič om, urobí vá m to dobre:
polož te im otá zky, ná jdite si č as, aby ste si vypoč uli ich príbehy. Dnes je nebezpeč enstvo
rá sť vykorenený , pretož e má me sklon bež ať, robiť vš etko narý chlo: to, č o vidíme na
internete, ná m mô ž e okamž ite prísť domov, stač í jeden klik a na obrazovke sa hneď
zobrazia osoby a veci. A potom sa stane, ž e sa ná m stanú zná mejš ími ako tvá re, ktoré ná m
darovali ž ivot. Plní virtuá lnych sprá v riskujeme, ž e stratíme svoje skutoč né koreň ov.
Odpojiť sa od ž ivota, fantazírovať v prá zdne nie je dobré , je to pokuš enie od zlé ho. Boh
ná s chce mať pevne zasadený ch na zemi, spojených so životom; nikdy nie uzavretý ch, ale
vž dy otvorený ch pre vš etký ch! Zakorenení a otvorení. Rozumiete? Zakorenení a otvorení.
Poviete mi: á no, je to pravda, ale svet rozmý šľa inak. O lá ske sa veľa hovorí, ale v
skutoč nosti platí iná zá sada: nech sa kaž dý stará sá m o seba. Drahí mladí, nenechajte sa
ovplyvniť tý m, č o nie je dobré , zlom, ktoré besnie. Nenechajte sa ovlá dnuť smú tkom, alebo
rezignovaný m znechutením tý ch, ktorí hovoria, ž e sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí,
ochorie na pesimizmus. A videli ste tvá r mladé ho č loveka, mladé ho pesimistu? Videli ste
jeho tvá r? Tvá r zatrpknutá , tvá r zoš uverená horkosťou. Pesimizmus ná s rozhorč uje.
Vnú torne zostarneme. Zostarne sa mladí. Dnes je toľko rozkladný ch síl, tý ch, ktorí
obviň ujú vš etký ch a vš etko, š íria negativizmus, sú odborníkmi na sťaž nosti. Nepoč úvajte
ich, veru nie, pretož e sťaž ovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské , Pá n nemá rá d smú tok
a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme sklá ň ali hlavu k zemi, ale aby
sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, smerom k spoločnosti.
Ale keď sme sklesnutí - pretož e kaž dý v ž ivote je obč as trochu na dne, vš etci to
pozná me – a keď sme na dne, č o mô ž eme robiť? Existuje spoľahlivý prostriedok, ktorý
ná m pomô ž e znova vstať. To je to, o č om si ná m hovorila ty, Petra: spoveď. Poč úvali ste
Petru, hej vy? [„Áno!“] Prostriedok spovede. Pý tala si sa ma: „Ako mô ž e mladý č lovek
prekonať preká ž ky na ceste k Bož iemu milosrdenstvu?“ Aj tu ide o zá lež itosť pohľadu,
pohľadu na to, na č om zá lež í. Ak sa vá s opý tam: „Na č o
myslíte, keď sa idete spovedať?“ – nehovorte to ale
nahlas –, som si takmer istý odpoveďou: „Na hriechy“.
Ale – pý tam sa vá s - odpovedajte - sú hriechy skutoč ne
centrom spovede? [„Nie!“] Nepočujem... [„Nie!“] „Bravi!“
Boh chce, aby si sa k nemu priblížil tý m, ž e budeš
myslieť na seba, na svoje hriechy, alebo na neho?

Čo chce Boh? Aby priviesť ťa bližšie k nemu alebo k tvojim hriechom? Čo chce? Odpovedz
[„K nemu!“] Hlasnejšie, som hluchý... [„K nemu!“] Č o je centrom, hriechy alebo Otec, ktorý
odpú š ťa vš etky hriechy? Otec. Nechodíme na spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia
pokoriť, ale ako deti, ktoré bež ia do Otcovho objatia. A Otec ná s dvíha v kaž dej situá cii,
odpú š ťa ná m kaž dý hriech. Poč úvajte dobre toto: Boh vž dy odpú š ťa! Pochopili ste? Boh
vždy odpúšťa! (pokračovanie v budúcom čísle)

Synoda o synodalite Cirkvi
Pápež František v nedeľu 10. októbra 2021 slávnostnou sv. omšou v Bazilike svätého Petra
otvoril synodu pod názvom „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“.
Synoda je rozčlenená do troch fáz: 1. diecézna, 2. kontinentálna a 3. univerzálna.
Prvá fáza bola otvorená v každej diecéze na svete 17. októbra (taktiež slávnostnou sv. omšou)
a prebiehať bude až do apríla 2022, potom postúpi na kontinentálnu úroveň a uzavrie sa
zasadnutím biskupov, ktoré sa uskutoční v októbri 2023 v Ríme.
Samotný termín „synodalita“ vychádza z gréckeho slova, ktoré by sme v slovenčine mohli
rozdeliť na dve slová: spolu a kráčanie. Teda práve začatá synoda o synodalite má byť
o spoločnom kráčaní, vzájomnom počúvaní a rozlišovaní, aká by mala byť Cirkev.
Úlohou synody je rozprúdiť myšlienky, duchovnú silu, nové pôsobenie Ducha Svätého a nové
inšpirácie pre Cirkev.
Cieľom synodálneho procesu je zapojenie všetkých pokrstených do spoločnej reflexie a
modlitby, ktorých cieľom bude vyjadrenie názorov i podnetov pre rozvoj Cirkvi. Ide teda o
pozvanie osobnej angažovanosti každého veriaceho na tomto procese. Aj Svätý Otec chce, aby
neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci, aby ovocím bola
naša schopnosť nachádzať odpovede a hlbšie prežívať živú vieru.
Taktiež aj náš o. arcibiskup Mons. Bernard Bober v príhovore pri
otvorení diecéznej fázy pozval veriacich, aby na farskej úrovni
aktívne diskutovali a ponúkli svoje myšlienky, ako novým spôsobom
a účinnejšie ohlasovať Evanjelium v dnešnom svete.
Preto, kto by chcel prispieť svojím nápadom, myšlienkou,
inovátorstvom, alebo len tak porozprávať o Cirkvi..., môže ma
kontaktovať.

OZNAMY

Program aktivít a liturgických slávení na mesiac november
 1.11.

 5.11.

- Slávnosť všetkých svätých – v tento deň bude svätú omšu o 10:30 v Zbudskom
Dlhom slúžiť Mons. Bernard Bober, arcibiskup.
Dušičkové pobožnosti na cintorínoch budú takto:
Zbudské Dlhé – po sv. omši
Slov. Krivé
– 14:30 hod.
Hrabovec n./L. – 15:00 hod.
Jabloň
– 15:00 hod.
V HR a JA pobožnosť začneme Korunkou Božieho milosrdenstva, v SK pol
hodiny pred pobožnosťou sa pomodlíme sv. ruženec pri kríži na cintoríne.
- Prvý piatok v mesiaci; Celodenná farská poklona; časový harmonogram:
Zbudské Dlhé
10:00 – 16:00
Jabloň
10:30 – 17:00
Hrabovec n./L. 10:15 – 18:00
Sl. Krivé
10:45 – 16:30
Prosím, zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.

 6.11. - Fatimská sobota – v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca
o 17:15 hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod.
 7.11. - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.
 14.11. - Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 21.11. - nedeľou „Krista Kráľa“ sa končí liturgický rok a 1. adventnou nedeľou začína
nový liturgický rok. Vo všetkých kostoloch po sv. prijímaní bude vyložená
Sviatosť Oltárna a obnovíme si zasvätenie ľudského pokolenia
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok môžeme získať
úplné odpustky.
 28.11. - Pri všetkých sv. omšiach z 1. adventnej nedele bude požehnanie adventných
vencov. Kto chce, môže si priniesť veniec na požehnanie pred oltár. V túto
nedeľu bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
---------------------------------- Úplné odpustky počas dušičkovej oktávy:
Kto v tento deň nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš
a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na
úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť náklonnosť
k hriechu. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz
denne od 1. novembra do 8. novembra. Aby ste mohli získavať tieto odpustky,
sv. prijímanie budem podávať podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený aj na nástenke
v kostole. Zároveň v tieto dni budú otvorené aj kostoly na osobnú modlitbu pred
svätostánkom.
 3.11. slávi 71. rok života náš rodák, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pamätajme
na o. arcibiskupa aj v našich modlitbách.
 Svetový deň chudobných: 14.11. je 5. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil
pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Touto
formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným,
slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
************
Rozpis podávania Eucharistie počas dušičkovej oktávy – 2021
Dátum
Hrabovec n./L.
Zbudské Dlhé
Jabloň
Slov. Krivé
1.11.2021
pri omši
pri omši
pri omši
pri omši
2.11.2021
pri omši
pri omši
pri omši
pri omši
3.11.2021
18:00
17:20
17:40
pri omši
4.11.2021
18:00
pri omši
17:40
17:20
5.11.2021
pri omši
16:00
pri omši
16:30
6.11.2021
pri omši
17:00
16:45
16:30
7.11.2021
14:00
pri omši
pri omši
pri omši
8.11.2021
18:00
pri omši
17:40
17:20

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

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM

November 2021

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS

MIESTO

ÚMYSEL

1.11.2021

Všetkých svätých (sl.)
Prikázaný sviatok
/dušičkové pobožnosti/

8:00
9:00
9:00
10:30

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

Utorok

2.11.2021

Spomienka na všetkých
verných zosnulých

Streda

3.11.2021

Féria

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

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

Štvrtok

4.11.2021 Sv. Karol Boromejský, bisk. (sp) 18:00 Zbudské Dlhé

Za farnosť
 Agnesa a Štefan Dzurov
Za pomoc v chorobe pre Annu
Na úmysel o. arcibiskupa (celebruje
Mons. B. Bober)
 Ján, Alžbeta, Ján a František Marcinov
 Jozef Hrin
 Anna a Juraj Hodor
Za farnosť
ZBP Milan Balica
 Štefan (nedož. 90.r.) a  Tomáš
(nedož. 80.r.)
Bohosl. slova
Bohosl. slova
Za členov SNSJ
Za členov bratstva sv. ruženca
Modlitba posvätného ruženca
ZBP Ladislav a Olina Kolesár (60.r.)
 Milan, kňaz a Michal
Za farnosť
ZBP Monika (50.r.)
 Zdenko a Lucia Ferenc,  Gabriela
Danková
 Ladislav
 Michal, Michal a Anna
ZBP pre vnuka Jakuba (25.r.)
ZBP Andrej
ZBP pre členov spoloč. modlitby matiek
ZBP Helena (80.r.)
ZBP bohuznámej rodiny
ZBP Marián a Iveta Bezeg (30.r.manž.)
* za  z Hrabovca n./L.
* za  zo Zbudského Dlhého
* za  z Jablone
 Mária Slivková
Za farnosť
 Michal, Anna a Milan
ZBP rodina Hrabcová
ZBP rodina Dolobáčová
 Ladislav, Helena a Veronika
 manželia Kulanoví
 Jozef, Helena, Ján a Klára
 Milan Balica, kňaz
Za farnosť
ZBP detí a vnúčat
ZBP, poďakov. a pomoc bohuznámym
ZBP a poďakovanie za 75.r. - Juraj
 Michal a Anna Kontuľ
 Daniela Čenčariková

Pondelok

Piatok

5.11.2021

Prvý piatok
Celodenná farská poklona

Sobota

6.11.2021

Vigília 32. nedele cez rok

Nedeľa

7.11.2021

32. nedeľa cez rok
(ofera na kostol)

Pondelok

8.11.2021

Féria

16:00
16:30
17:00
18:00
17:15
18:00
8:00
9:15
10:30

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

18:00 Zbudské Dlhé

9.11.2021 Výr. posv. Lateránskej baziliky 18:00
17:15
Sv. Lev Veľký, pápež (sp.)
Streda
10.11.2021
18:00
Štvrtok
11.11.2021 Sv. Martin z Tours, bisk. (sp.) 18:00
Vigília 33. nedele cez rok
Sobota
13.11.2021
18:00
8:00
33. nedeľa cez rok
Nedeľa 14.11.2021
9:15
(Dobroč. zbierka sv. Alžbety)
10:30
Féria
Utorok
16.11.2021
18:00
Streda
17.11.2021 Sv. Alžbeta Uhorská, reh. (sp.) 18:00
Féria
Štvrtok
18.11.2021
18:00
Piatok
19.11.2021
Féria
18:00
Vigília Krista Kráľa
Sobota
20.11.2021
18:00
8:00
Krista Kráľa
Nedeľa 21.11.2021
9:15
10:30
Féria
Utorok
23.11.2021
18:00
Streda
24.11.2021 Sv. Ondrej Dunc-Laka a spoloč. 18:00
Féria
Štvrtok
25.11.2021
18:00
Féria
Piatok
26.11.2021
18:00
Vigília 1. adventnej nedele
Sobota
27.11.2021
18:00
8:00
1. adventná nedeľa
Nedeľa 28.11.2021
9:15
(zbierka na charitu)
10:30
Féria
Pondelok 29.11.2021
18:00
Sv. Ondrej, apoštol (sv.)
Utorok
30.11.2021
18:00
Utorok

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

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

* HR  Štefan Cichý, Anna Kašubová, Ján Braško, Martin Timuľak, Jozef Kataník, Gabriela Kababíková, Milan Smetanka,
Gabriela Demčáková, Jozef Gamrát, Miroslav Kataník
* ZD  Ján Lukáč, Margita Kulanová, Štefan Hrin
* JA  Albert Bazár, Mária Janošová, Pavlína Smetanková, Ján Bukovčík, Pavlína Gergeľová, Mária Miglecová, Štefan Pohl
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