
 
 

 
 

Stojme pri trpiacich, kráčajme 

cestou lásky 

 „«Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). Stojme pri trpiacich, 
kráčajme cestou lásky.“ To je motto posolstva pápeža Františka k 30. svetovému dňu 
chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára – v deň liturgickej spomienky Panny Márie 
Lurdskej.  
Svätý Otec zdravotníkov vyzýva, aby sa ich ruky stali znamením milosrdných rúk 
nebeského Otca. Zdôrazňuje i obrovský význam katolíckych zdravotných zariadení 
v dnešnej kultúre skartovania a  pripomína, že služba útechy je úlohou každého 
pokrsteného človeka. 
Ako sa v texte posolstva uvádza, okrúhle výročie Svetového dňa chorých, ktorý pred 
troma desiatkami rokov ustanovil sv. Ján Pavol II., sa v dôsledku pandémie nebude 
môcť konať v peruánskom meste Arequipa, ako bolo pôvodne plánované. Slávnosť 
sa bude konať vo vatikánskej Bazilike sv. Petra. 
 

Vedomie dôstojnosti a zodpovednosti zdravotníka 
Pápež v posolstve hlbšie rozoberá jeho tohtoročnú tému. Ježišovo pozvanie, aby sme 

boli milosrdní ako Otec, nadobúda osobitný význam pre 
zdravotníckych pracovníkov, píše pápež František a myslí 
pri tom na lekárov, zdravotné sestry, laborantov, na tých, 
ktorí sa starajú o chorých a liečia ich, ako aj na mnohých 
dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj drahocenný čas trpiacim. 
Obracia sa na nich slovami: 
 „Drahí zdravotnícki pracovníci, vaša služba chorým, 
vykonávaná s láskou a kompetentnosťou, presahuje hranice 
vašej profesie a stáva sa poslaním. Vaše ruky dotýkajúce sa 
trpiaceho Kristovho tela môžu byť znamením milosrdných 
rúk Otca. Buďte si vedomí veľkej dôstojnosti vášho povolania, 
ako aj zodpovednosti, ktorá z neho vyplýva.“ 

Nikdy nesmieme zabudnúť na jedinečnosť každého chorého človeka s jeho 
dôstojnosťou a krehkosťou, píše pápež a dodáva: 
„Chorý človek je vždy dôležitejší ako jeho choroba, a preto žiadny terapeutický prístup 
nemôže ignorovať načúvanie pacientovi, jeho príbehu, jeho obavám a jeho strachu. Aj 
vtedy, keď nie je možné uzdravenie, vždy je možné preukazovať starostlivosť, vždy je 
možné utešovať, vždy je možné dať pacientovi pocítiť blízkosť, ktorá ukazuje záujem 
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prednostne o človeka, viac než o samotnú chorobu. Kiež odborná príprava 
zdravotníkov vedie k dosiahnutiu schopnosti načúvať a nadväzovať vzťah.“ 
 

Nemocnice ako domy milosrdenstva 
„V niektorých krajinách je primeraná starostlivosť stále luxusom“, píše Svätý Otec 
mysliac najmä na najchudobnejšie časti sveta, kde musia pacienti prekonávať veľké 
vzdialenosti k liečebným centrám, ktoré majú aj tak len veľmi obmedzené možnosti. 
Pápež preto zdôrazňuje dôležitosť katolíckych zariadení: 
„V tejto súvislosti by som chcel znovu potvrdiť význam katolíckych zdravotníckych 
zariadení: sú vzácnym pokladom, ktorý treba chrániť a podporovať; ich prítomnosť sa 
v dejinách Cirkvi vyznačovala tým, že boli nablízku tým najchudobnejším chorým 
a boli pozorné k tým najzabudnutejším situáciám. Koľko zakladateľov rehoľných 
rodín vedelo načúvať  volaniu bratov a sestier, ktorí nemali prístup k starostlivosti 
alebo sa s nimi zle zaobchádzalo, a robili všetko pre to, aby im slúžili! 
Aj dnes, dokonca aj v tých najrozvinutejších krajinách, je ich prítomnosť požehnaním, 
pretože vždy môžu ponúknuť nielen starostlivosť o telo so všetkou potrebnou 
kompetenciou, ale aj tú dobročinnú lásku, ktorá má chorých a ich rodiny v centre 
svojej pozornosti. V čase, keď je rozšírená kultúra skartovania a život sa nie vždy 
uznáva za hodný prijatia a prežívania, môžu byť tieto zariadenia ako domy 
milosrdenstva príkladom v ochrane a starostlivosti o každý život, aj ten najkrehkejší, 
od jeho počiatku až po jeho prirodzený koniec.“ 
 

Navštevovať chorých je Kristova výzva pre každého 
Svätý Otec zároveň zdôrazňuje, že služba útechy je úlohou každého pokrsteného: 
„Ak najhoršou diskrimináciou, ktorou trpia chudobní - a chorí sú chudobní na zdravie -
, je nedostatok duchovnej pozornosti, nemôžeme im neponúknuť blízkosť Boha, jeho 
požehnanie, jeho Slovo, slávenie sviatostí a pozvanie na cestu rastu a dozrievania vo 
viere.  V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť, že blízkosť chorým a pastoračná 
starostlivosť o nich nie je len úlohou niekoľkých osobitne vyhradených služobníkov. 
Navštevovať chorých je výzvou, ktorú Kristus adresoval všetkým svojim učeníkom. 
Koľko chorých a koľko seniorov žije doma a čaká na návštevu! Služba útechy je úlohou 
každého pokrsteného človeka, ktorý má na pamäti Ježišove slová: «Bol som chorý a 
navštívili ste ma» (Mt 25,36).“ (zdroj: www.vaticannews.va). Posolstvo Sv. Otca 
k chorým si môžete prečítať na www.kbs.sk 
 

Blízkosť človeka 
Mladé dievča sa po transfúzii krvi infikovalo chorobou AIDS. Jej šance na prežitie 
boli nulové. Dievča o tom vedelo a snažilo sa svoju situáciu zvládnuť, ale nedarilo sa 
jej to. Vždy znovu a znovu sa pýtala: „Prečo práve ja?“ Časom už veľmi zoslabla. 
Jedného dňa ju navštívil spolužiak, s ktorým si vždy dobre rozumela. Vstúpil do jej 
izby a keď sa jej pozrel do očí, na svoje veľké prekvapenie videl, že vyžarujú 
radostnú nádej. Nerozmyslene sa jej opýtal, prečo je taká šťastná. „Lebo si tu ty!“ 
odpovedalo na smrť choré dievča. Spolužiak len dodal: „Veď vieš, že máš ešte mňa.“ 
Blízkosť človeka, ktorý nás má rád, je azda najlepším liekom a najväčším dobrom 
sveta. 



OZNAMY 
   Program aktivít a liturgických slávení na mesiac február 

   2.2. –  Sviatok Obetovania Pána (Hromnice) – pri sv. omšiach v Zbudskom Dlhom a 
Hrabovci n./L. budú požehnané hromničné sviece. Môžete si ich priniesť so 
sebou. 

   3.2. –  Spomienka na sv. Blažeja – pri sv. omši udelím sväteninu požehnanie hrdla. 

 4.2. –  Prvý piatok v mesiaci. V tento deň budem vysluhovať sviatosť zmierenia 
chorým v ich príbytku, spojenú s udeľovaním sviatosti pomazania chorých.  
Začnem od 9.00 hod. v Hrabovci n./L.  Chorých nahláste v sakristii. 

 5.2. -   Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:15 hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod.  

 6.2. –  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) 

--------------------------- 
 Deň zasväteného života: každoročne na sviatok Obetovania Pána (2.2.) si 

pripomíname tohto roku už 26. svetový deň zasväteného života. Ustanovil ho  
pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1997. 

 Pomazanie chorých: pri sv. omšiach od 8.2. do 11.2. budem udeľovať sviatosť 
pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať chorí v akomkoľvek veku a ľudia 
starší ako 60 rokov, pričom je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej.     
(11.2. je 30. svetový deň chorých) 

 Národný týždeň manželstva: je to celosvetová kampaň na podporu manželstva.      
Na Slovensku bude prebiehať v týždni od 14. do 20. februára 2022. Bližšie info je 
na: www.ntm.sk  

 Národné stretnutie mládeže T22: uskutoční sa v Trenčíne od 28.7. do 31.7.2022. 
Prihlásiť sa bude dať do 1.7. na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (časť 
„Prihlasovanie“). K dispozícii bude možnosť registrácie pre účastníkov, aj 
dobrovoľníkov. Prihláseným bude ponúknuté ubytovanie aj strava. 

 Sviatosť zmierenia na mesiac FEBRUÁR: 

Utorok 
(2 kňazi) 

1.2.2022 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

16:30 – 17:30 
17:45 – 19:00 

Streda 2.2.2022 Zbudské Dlhé 16:00 – 17:15 

Štvrtok 3.2.2022 Slov. Krivé 17:00 – 18:00 
 

 Sviatosť zmierenia na mesiac MAREC: 

Sobota 
(2 kňazi) 

26.2.2022 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

15:00 – 16:15 
16:30 – 17:45 

Pondelok 28.2.2022 Zbudské Dlhé 16:45 – 18:00 

Utorok 1.3.2022 Slov. Krivé 17:00 – 18:00 



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

Február 2022 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Utorok 1.2.2022 Féria 19:00 Jabloň Za  z rod. Pohlová a Jakubíková 

Streda 2.2.2022 
Obetovanie Pána  

(Hromnice, sviatok) 
17:15 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Na úmysel o. arcibiskupa 
 Anna a Ján Cichý 

Štvrtok 3.2.2022 Sv. Blažej, bisk. a muč. (ľs.) 18:00 Slov. Krivé  Irena, Štefan, Anna, Štefan a Mária 

Piatok 4.2.2022 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  
 Margita a Andrej Kulan 

Sobota 5.2.2022 Vigília 5. nedele cez rok 
17:15 
18:00 

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

Nedeľa 6.2.2022 
5. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Jozef, Igor, Jozef a Oľga 
 Ján Bukovčík (1.výr.) 
Za farnosť 

Pondelok 7.2.2022 Féria 18:00 Jabloň Za pokoj a porozumenie v rodine 
Utorok 8.2.2022 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého /pom. nem. 
Streda 9.2.2022 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Bernardína Katanová          /pom. nem. 
Štvrtok 10.2.2022 Sv. Školastika, panna (sp.) 18:00 Jabloň  Pavlína Gergeľová (1.výr.) /pom. nem. 
Piatok 11.2.2022 Panna Mária Lurdská (ľs.) 18:00 Slov. Krivé * za  zo Slov. Krivého           /pom. nem. 
Sobota 12.2.2022 Vigília 6. nedele cez rok 18:00 Jabloň ZBP Juraj (75.r.) 

Nedeľa 13.2.2022 6. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP pre dcéru s rodinou (40.r.) 
 Helena, Ivan a Ján 
ZBP Mária Slivková (70.r.) 

Utorok 15.2.2022 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Martin Timuľak (1.výr.) 
Streda 16.2.2022 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  František a Anna Kopej 
Štvrtok 17.2.2022 Féria 18:00 Jabloň  Verona a Ján Jesenko 
Piatok 18.2.2022 Féria 18:00 Slov. Krivé  Terézia, Ján, Mária a Ondrej 
Sobota 19.2.2022 Vigília 7. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé Na úmysel o. arcibiskupa 

Nedeľa 20.2.2022 7. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP pre rodinu a vnuka (25.r.) 
ZBP Ján a Zlatica (30.r.manž.) 
Za farnosť 

Štvrtok 24.2.2022 Féria 
17:15 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Vlastimil Kopej 
* za  z Hrabovca n./L. 

Piatok 25.2.2022 Féria 
17:15 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Michal, Štefan a Milan 
* za  z Jablone 

Sobota 26.2.2022 Vigília 8. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP rod. Šuľová, Dovhunová a Čopanová 

Nedeľa 27.2.2022 8. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

 Michal a Mária Rudy 
Za farnosť 
ZBP Mária (85.r.) 

Pondelok 28.2.2022 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Helena a Michal Timuľak 
 

* HR  Jozef Kataník, Gabriela Kababíková, Milan Smetanka, Gabriela Demčáková, Jozef Gamrát, Miroslav Kataník,     
Jozef Smetanka st., Jozef Smetanka ml., Milan Bachura, Verona Kleštincová, Jozef Karoľ 

* ZD  Margita Kulanová, Štefan Hrin, Anna Králiková, Michal Jesenko 
* JA  Mária Miglecová, Štefan Pohl, Paulína Kruľová, Danka Vukič, Štefan Gašpar 
* SK   Mária Slivková, Milan Balica 
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„Prestali sme opravovať pokazené veci a radšej siahame po nových.  
Naučili sme sa to vo vzťahu k predmetom  

a robíme to aj v medziľudských vzťahoch.“ (Max Kašparu) 
 


