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

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

Streda 1.12.2021 Féria 8:00 Jabloň ZBP, poďakov. a pomoc bohuznámym 
Štvrtok 2.12.2021 Za duchovné povolania 8:00 Hrabovec n./L. ZBP detí a vnúčat 
Piatok 3.12.2021 Prvý piatok 8:00 Jabloň  Za členov SNSJ 
Sobota 4.12.2021 O Nepoškvrn. Srdci Panny Márie 8:00 Hrabovec n./L. Za členov bratstva sv. ruženca 
Nedeľa 5.12.2021 2. adventná nedeľa 8:00 Slov. Krivé ZBP Vanesa (20.r.) 
Pondelok 6.12.2021 Sv. Mikuláš, biskup (ľs.) 8:00 Zbudské Dlhé Za farnosť 
Utorok 7.12.2021 Vigília z nasledujúcej slávnosti 8:00 Zbudské Dlhé Za farnosť 

Streda 8.12.2021 
Nepoškvrnené Počatie  

Panny Márie  
 (prikázaný sviatok) 

8:00 Slov. Krivé ZBP Mária (80.r.)                                 /kántry 

Štvrtok 9.12.2021 Féria   8:00 Zbudské Dlhé Na úmysel o. arcibiskupa 
Piatok 10.12.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Margita a Andrej Kulan                  /kántry 
Sobota 11.12.2021 Vigília 3. adventnej  nedele 18:00 Jabloň  Danka Vukič                                     /kántry 

Nedeľa 12.12.2021 3. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
 Anna a Štefan Kolesár 
 Anna Kopejová 

Pondelok 13.12.2021 Sv. Lucia, panna a muč. (sp.) 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Utorok 14.12.2021 Sv. Ján z Kríža, kňaz a uč. Cirkvi 18:00 Zbudské Dlhé  Helena Timuľaková 
Streda 15.12.2021 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 

Štvrtok 16.12.2021 Féria 18:00 Hrabovec n./L. 
 Mária a Ján Chrin, Veronika a Štefan 
Cichý 

Piatok 17.12.2021 Féria 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Sobota 18.12.2021 Vigília 4. adventnej  nedele 18:00 Slov. Krivé  Michal a Helena Čopan, č. 30 

Nedeľa 19.12.2021 4. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
ZBP Pavlína a Agnesa (85.r.) 
ZBP Milan Jevič (70.r.) 

Pondelok 20.12.2021 Féria 18:00 Slov. Krivé ZBP rodina Bachurová 
Utorok 21.12.2021 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Streda 22.12.2021 Féria 18:00 Jabloň  Albert Bazár (1.výr.) 
Štvrtok 23.12.2021 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Anna Kašubová (1.výr.) 

Piatok 24.12.2021 Štedrý deň 

22:00 
24:00 

 
24:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
 
Zbudské Dlhé 

 Štefan Cichý (1.výr.) 
ZBP rod. Vataščinová, Černegová 
a Čabáková 
Vlastný úmysel 

Sobota 25.12.2021 
Narodenie Pána 

(slávnosť) 

9:00 
9:00 

10:30 
 

10:30 

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

ZBP rod. Židziková, deti a vnúčatá 
ZBP Agnesa 
ZBP pre vnukov Jakuba, Tadeáša, Alexa 
a Filipa 
ZBP Eva Zaťková (60.r.) 

Nedeľa 26.12.2021 
Svätej Rodiny  

Ježiša, Márie a Jozefa 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

ZBP Marek, Jana, Samuel a Maroš 
 manželia Janošoví 
ZBP rod. Demčáková, Domanská a Hašany 
ZBP Ladislav (60.r.) a manž. Mária s rod. 

Pondelok 27.12.2021 Sv. Ján, apoštol a evanjelista,sv 18:00 Hrabovec n./L.  Ján Braško (1.výr.) 
Utorok 28.12.2021 Sv. neviniatka, mučeníci (sv.) 18:00 Zbudské Dlhé  Martin Dudov 
Streda 29.12.2021 5-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Jabloň  Michal a Agnesa Mato-Lukáč 
Štvrtok 30.12.2021 6-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Slov. Krivé  Andrej, Margita a Štefan 

Piatok 31.12.2021 
Vigília – Panny Márie 

Bohorodičky 
17:00 Zbudské Dlhé Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2021 

 

* HR  Martin Timuľak, Jozef Kataník, Gabriela Kababíková, Milan Smetanka, Gabriela Demčáková, Jozef Gamrát, 
Miroslav Kataník, Jozef Smetanka 

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

Paulína Kruľová, Danka Vukič 
* SK   Mária Slivková, Milan Balica 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 12/2021; 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  



 
 

 
 

Príhovor Sv. Otca Františka mladým 

Košice, Štadión Lokomotívy, 14. septembra 2021 
(pokračovanie) 

Dám vám malú radu: po každej spovedi nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte 
si odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo 
svojom vnútri cítite. Nie hriechy, ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti Boh 
dal, pohladenie Boha Otca. V tejto chvíli by som chcel dať kňazom jednu radu: 
povedal by som kňazom, aby sa cítili na mieste Boha Otca, ktorý vždy odpúšťa 
a objíma a prijíma. To si uchovajte, nenechajte si ho ukradnúť. A keď pôjdete 
nabudúce na spoveď, spomeňte si: Dostanem znova to objatie, ktoré mi urobilo tak 
dobre. Nejdem k sudcovi vyrovnať účty, ale k Ježišovi, ktorý ma miluje a uzdravuje 
ma. Dajme v spovedi prvé miesto Bohu. Ak je on hlavnou postavou, všetko sa stáva 
pekným a spoveď je sviatosťou radosti. Áno, radosti: nie strachu a súdu, ale radosti. 
A je dôležité, aby kňazi boli milosrdní. Prosím vás, nikdy nie vyzvedaví, nikdy 
inkvizítorski,́ ale bratia, ktori ́ darujú Otcovo odpustenie, ktorí sprevádzajú v tom 
Otcovom objatí. 

Niekto by mohol povedať: „Aj tak sa hanbím, nemôžem prekonať hanbu ísť sa 
spovedať“. Nie je to problém, je to dobrá vec! Niekedy je dobré sa v živote hanbiť. 
Ak sa hanbíš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré 
znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, 
pretože Boh sa za teba nikdy nehanbi.́ On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš. 
A miluje ťa vždy. Poviem vám jednu vec, ktorá nieje na veľkoplpšnej obrazovke. 
V mojej krajine tých bez tváre ktorí robia všetky druhy zla voáme ľudia bez hanby. 

A posledná pochybnosť: „Ale otče, ja nedokážem odpustiť sebe, a preto mi ani 
Boh nemôže odpustiť, lebo vždy padnem do tých istých hriechov“. Ale počúvaj, kedy 
sa Boh urazí? Keď ho ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy. Boh trpí, keď si myslíme, 
že nám nemôže odpustiť, pretože je to ako keby ste mu povedali: „Si slabý v láske!“. 
Povedať toto Bohu je škaredé! Povedať mu, že „v láske si slabý“. Naopak, Boh sa 

raduje, keď nám odpúšťa, zakaždým. Keď nás 
zdvihne, verí v nás ako prvýkrát, nenechá sa odradiť. 
My sa necháme odradiť, on nie. Nevidí hriešnikov, 
ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré miluje. Nevidi ́
pomýlených ľudí, ale milované deti; možno zranené, 
a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. (pokračovanie na 
s. 2) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



A vždy, keď sa spovedáme - nikdy na to nezabudnime – je v nebi oslava. Nech je to 
tak aj na zemi!   

Nakoniec, Peter a Lenka, zažili ste v živote križ́. Ďakujem za vaše svedectvo. 
Pýtali ste sa, ako „povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli objať kríž“. Objať: to je 
pekné sloveso! Objatie pomáha prekonať strach. Keď sme objatí, získame znova 
dôveru v seba a tiež v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože keď objímeme 
Ježiša, znova dostávame nádej. Nemôžeme objať samotný križ́; bolesť nikoho 
nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž teda objiḿame spolu s Ježišom, nikdy 
nie sami! Ak objímame Ježiša, znovu sa rodi ́radosť. A Ježišova radosť, v bolesti, sa 
premieňa na pokoj. Drahi ́mladí, chlapci i dievčatá, želám vám túto radosť, silnejšiu 
ako čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim priateľom. Nie kázne, ale 
radosť. Prinášajte radosť! Nie slová, ale úsmevy, bratskú blízkosť. Ďakujem vám, že 
ste ma počúvali a prosím vás o poslednú vec: nezabudnite sa za mňa modliť. 
Ďakujem! 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december 

  2.12.  -   Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.  

  3.12. -   Prvý piatok – úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.  

  4.12.  -  Fatimská sobota – úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.  

  8.12. -  Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.  
 24.12. - Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich 

blízkych okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou. 
 31.12. - posledný deň v roku. Poprosím, aby sa tejto ďakovnej sv. omše kvôli 

pretrvávajúcej pandémii zúčastnili iba veriaci zo Zbudského Dlhého. 
––––––––––––––––––––– 
 Zimné kántrové dni: V dňoch 8.12.; 10.12. a 11.12.2021 sú zimné kántrové dni. 

Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva 
do rodín: duchovná obnova rodín a modlitba o pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Betlehemské svetlo: budete si ho môcť prevziať 24. 12. od 9:00 do 12:00 
v jednotlivých kostoloch.  

––––––––––––––––––––– 
1. VERZIA OZNAMOV: V PRÍPADE ZRUŠENIA LOCKDOWNU PRE BOHOSLUŽBY:  

 sv. spoveď: spovedať budem od 10.12. do 23.12. v HR a JA hodinu a pol pred           
sv. omšami (teda od 16:30) a v ZD a SK hodinu (teda od 17:00); okrem 
nedelí. Spovedať budem v sakristii kostola. Sv. spoveď bude v režime OP 
(očkovaní, prekonaní), ostatní po vzájomnej dohode konkrétneho dátumu 
a času. Kontakt je v záhlaví farského bulletinu.  

 chorých budem spovedať 17.12. ako zvyčajne od 9:00. Chorých nahláste v sakristii.  
 Deviatnik „Hľadáme prístrešie...“ sa budeme modlievať od 15.12. do 23.12. v danej 

dedinke iba v ten deň, keď bude sv. omša. Takto v rámci celej farnosti bude 
deviatnik splnený každým dňom. 



2. VERZIA OZNAMOV: V PRÍPADE PRETRVÁVANIA LOCKDOWNU PRE BOHOSLUŽBY:  

 sv. omše budem slúžiť súkromne v kostole v Zbudskom Dlhom vždy o 8:00 (počas 
týždňa, aj v nedele). Polnočnú o 24:00. Slúžiť budem na dané úmysly. Kto by 
nesúhlasil s takto odslúženým úmyslom, nech mi dá vedieť a odslúžim 
v neskoršom čase. 

 sv. spoveď: Kto bude potrebovať sv. zmierenia, môže ma kontaktovať a budem 
jednotlivo k dispozícii po vzájomnej dohode konkrétneho dátumu a času. 
Kontakt je v záhlaví farského bulletinu. 

 Deviatnik „Hľadáme prístrešie...“ sa modlievať nebudeme, no môže sa stať rodinnou 
modlitbou v našich domovoch. 

––––––––––––––––––––– 
Prosba: prežívame 3. vlnu pandémie a už 2. lockdown tohto roku (prvý od januára do 
apríla, druhý teraz v decembri). Počas týchto piatich mesiacov evidujeme značný úbytok 
príjmu pre naše kostoly najmä formou zvončeka, nakoľko kvôli týmto opatreniam kostol 
nenavštevujeme. Kto by chcel a mohol podporiť naše kostoly, môže urobiť vkladom na 
účet (IBAN). 
Hrabovec n./L.:  SK14 0900 0000 0000 8692 0675 
Jabloň:  SK51 0900 0000 0004 6028 0672 
Zbudské Dlhé:  SK56 0900 0000 0004 6028 1552 
Slov. Krivé: SK52 0900 0000 0004 6028 1624 
Ak zanecháte v poznámke meno, priezvisko, alebo iba rodinu darcu, prípadne len           
č. domu, po skončení lockdownu to vyhlásim v rámci nedeľných oznamov. Kto nechce, 
môže v poznámke uviesť iba „Bohuzmámy(-i)“, „Bohuznáma rodina“... Úprimná vďaka 
darcom za podporu. 

––––––––––––––––––––– 

Otec šiel so svojim dieťaťom ulicami 
mesta, kde bolo plno obchodov. Niesol 
tašku plnú balíčkov a zafučal obrátený 
k dieťaťu:  

„Kúpil som ti červenú teplákovú 
súpravu, kúpil som ti robot, ktorý sa dá 
všelijako meniť, kúpil som ti obálku 
s obrázkami slávnych futbalistov... Čo ti 
ešte mám vziať?“  

„Vezmi ma za ruku,“ povedalo dieťa. 
Ľudia sú viac ako veci, mali by sme na to 
pamätať všetci. 

 

„K pastierom prehovoril anjel z neba a k mudrcom hviezda na nebi. 
Už vtedy sa potvrdilo staré známe, komu nie je z hora dané,  

v obchode nekúpi.“ (Max Kašparu) 

Milostiplný  
a požehnaný čas  

Adventu a Vianoc 
Vám zo srdca želá  

a vyprosuje 

duchovný otec Peter 


