
 
 

 
 

Nepočúvajme hlas sirén 

Stará grécka poviedka hovorí o zvláštnych 
bytostiach nazývaných sirény. Polovica ich tela bola ľudská a druha polovica sa 
podobala na rybu. Žili na jednom ostrove a krásne spievali. Spevom sa snažili privolať 
námorníkov, ktorí sa plavili okolo ostrova, pričom všetkých, čo sa dali zlákať ich spevom 
a vystúpili na ostrov, nemilosrdne zabili. No nielen v mytológii, ale aj v reálnom svete 
existujú „sirény“, ktoré spievajú, volajú a vábia. Veľa ľudí sa nadchne ich hlasom, idú za 
ním s nádejou, že ich čaká krajší a radostnejší život. Vytriezvenie však neraz prichádza 
veľmi rýchlo. 

Aj najmladší syn z Ježišovho podobenstva o márnotratnom synovi počul hlas sirén 
sveta. Rozhodol sa opustiť domov, rodičov, brata, aby našiel čosi nové, zaujímavé 
a dobrodružné. Všetko to aj našiel, ale nakoniec sa ocitol na okraji spoločnosti a bol 
prinútený pásť svine (porov. Lk 15, 11-32). 

Ježiš toto podobenstvo vyrozprával preto, aby farizejom vysvetlil, prečo sa stretáva 
s hriešnikmi. No ešte predtým im vysvetlil aj to, prečo sa človek stáva hriešnikom, prečo 
sa neraz ocitá až tam, kde márnotratný syn. 

Prvým krokom k hriešnosti je túžba po nezávislosti. V podobenstve je vyjadrená 
majetkom a odchodom z domu, teda od otca. Kandidát na hriešnika je presvedčený, že 
nepotrebuje Boha – Otca, stačí mu, keď má majetok. 

Druhým krokom je radosť z hýrivého života. Z kandidáta na hriešnika sa skrýva 
skutočný hriešnik, ktorý prestáva zachovávať všetky náboženské normy a prikázania. 

Tretím krokom je stav, v ktorom sa z hriešnika stáva ľudská troska. Ak nechce 
skutočne zomrieť, musí pásť aspoň svine. Žije na okraji spoločnosti odkázaný na milosť 
a nemilosť iných. 

Ježišovo podobenstvo sa však nekončí pri ľudskej tragédii hriešnika. Pokračuje 
ďalej a v druhej časti predstavuje grandiózny projekt jeho záchrany. Ak je hriešnik ešte 
schopný uvedomiť si svoj stav, ak si vie spomenúť, ako žil vtedy, keď bol verný Bohu, ak 
vie „zaplakať“ nad svojím stavom a napokon znova sa obrátiť k Otcovi, je zachránený. Boh 
ho čaká s otvoreným náručím, aby ho prijal do svojho domu lásky, pokoja a radosti. A Ježiš 
sa práve preto stretával a jedol s hriešnikmi, aby im povedal v tom čase neslýchanú vec, že 
Boh ich stále miluje a čaká na ich obrátenie, aby im mohol odpustiť hriechy. 

V rokoch 1936 – 1939 bola v Španielsku krutá občianska vojna. Bojovali proti sebe 
republikáni a nacionalisti. Republikáni zanechávali po sebe znesvätené kostoly, vypálené 
dediny a zmrzačené mŕtvoly. Stalo sa, že nacionalisti oslobodili istú dedinu od 
republikánov. Našli v nej raneného vojaka, ktorý pomaly zomieral. Bolo počuť iba slabý 
hlas: „Kňaza, zavolajte mi kňaza!“ „Choď do čerta“, povedal mu jeden z vojakov. Druhý sa 
ale nad ním zľutoval a išiel pohľadať kňaza, ak, ako povedal, „aspoň jeden zostal nažive.“ 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Krátko potom sa vrátil s kňazom. Kňaz, trocha v rozpakoch, si sadol k nemu a opýtal 
sa, či ho volal, aby sa vyspovedal. „Áno, chcem sa vyspovedať, ale povedzte mi, vy ste 
miestny farár?“ „Áno, som tunajší farár“, odpovedal kňaz. „Bože môj, Bože môj“, vzdychol 
si umierajúci vojak. 

Dlho ostal kňaz s vojakom. A keď skončil spoveď, kňaz poprosil jeho 
spolubojovníkov, aby ho zaniesli do blízkeho domu, lebo by bola hanba nechať človeka 
zomrieť na ulici. Kňaz bol pritom celý spotený a biely ako stena. 

Keď sa bojovníci priblížili k vojakovi, zašepkal: „Tak predsa mi dal rozhrešenie 
a odpustil mi!“ Začudovane sa ho opýtali: „Prečo by ti nemal dať rozhrešenie, veď je to 
jeho poslanie?“ „Ale...ale, vy neviete, čo som urobil. Vlastnými rukami som zavraždil 
tridsať dva kňazov. Všetkých som predtým hrozne mučil a až potom som ich zastrelil. To 
bola moja prvá úloha v každom meste, do ktorého som prišiel. Hľadal som farské budovy 
a zabíjal kňazov. To isté som chcel urobiť aj tu, no kňaza som nenašiel. Preto som zabil 
jeho otca a jeho dvoch bratov. Keď som sa ich pýtal, kde je kňaz, nechceli mi povedať. 
Vtedy som ich všetkých troch usmrtil. Zabil som otca a dvoch bratov kňaza, ktorý ma 
spovedal. A on mi napriek tomu odpustil a dal mi rozhrešenie. 

Možno nie sme až takí veľkí hriešnici, ako bol syn z podobenstva o márnotratnom 
synovi, nie sme ani takí zločinci ako vojak z príbehu, všetci sme však hriešni. Každý náš 
hriech je ranou do Božieho srdca. Je bombou adresovanou Bohu, no jej explózia ničí nás. 
Mali by sme skončiť tento zlý a nerozumný vzťah a prijať ponúkanú Božiu ruku vo 
sviatosti zmierenia. Boh na nás čaká, aby nás objal, aby nám odpustil. Uverme mu 
a hovorme o Božom milosrdenstve aj iným. 

Možno sme aj my podľahli hlasu rozličných „sirén“, ktoré chceli „zabiť“ naše duše. 
Azda sme to už aj oplakali a oľutovali. Ak sme tak ešte neurobili, nečakajme! Bolo by 
hrozné, keby niekto v hriechu a špine, ktorú v príbehu o márnotratnom synovi 
symbolizujú svine, chcel žiť a dokonca aj zomrieť. (zdroj: Katolícke noviny 25. 7. 1999, s. 4) 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac apríl 

 1.4.– prvý piatok - pred sv. omšou sa pomodlíme krížovú cestu, po sv. omši bude 
prvopiatkova pobožnosť s Litániami k Najsv. Srdcu Ježišovu. 

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

 3.4. –   Prvá nedeľa v mesiaci – KBS vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu celoslovenskú zbierku na 
pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Ofera na kostol sa posúva 
o týždeň neskôr. Za milodary Pán Boh zaplať. 

 10.4.– Palmová (Kvetná) nedeľa – pred sv. omšou sa zhromaždite pred vstupom do kostola, 
kde budú požehnané ratolesti. Ratolesti si môžete priniesť k požehnaniu.  

 14.4.–  Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok) – začína sa veľkonočné trojdnie. Večernou 
omšou si pripomíname Pamiatku Pánovej večere.  

 15.4.–  Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)  – pripomíname si umučenie a smrť nášho Pána 
Ježiša Krista. Je to deň prísneho pôstu. 

   Krížová cesta bude vo farskej záhrade o 10:00 hod, na Hrabovský a Jablonský vrch 
o 11:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude krížová cesta v kostole. 

 16.4.– Svätá (Biela) sobota - veľkonočnou vigíliou si pripomíname svätú noc, v ktorej Pán 
vstal z mŕtvych. Na obrady si prineste sviece  (obnova krstných sľubov). 



 24.4.–  Nedeľa Božieho milosrdenstva – popoludňajšia pobožnosť sa posúva na 15:00, kedy 
sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

–––––––––––––––––– 
 Spoveď chorých: chorých budem spovedať v piatok 8. 4. ako zvyčajne od 9:00. Nahláste ich 

v sakristii kostola. 
 Zahaľovanie krížov: trvá od 5. pôstnej nedele (3.4.) až do Veľkého piatku (15.4.) 
 Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní: za zvyčajných podmienok (sv. spoveď,                

sv. prijímanie a modlitba na úmysel svätého otca – a vylúčenie akejkoľvek 
príležitosti aj k ľahkému hriechu) možno získať úplne odpustky: 1. Pri verejnej 
adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere recitovaním alebo spevom 
Tantum ergo; 2. Za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení v Piatok 
utrpenia Pána; 3. Za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie. 
(Direktórium 2022) 

 Úplné odpustky v Nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si pri verejnom vystavení 
obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní 
predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, 
modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá 
k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, 
dôverujem v teba), môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 
(Apoštolská penitenciária: Dekrét o odpustkoch) 

 Posun sv. omší: od 9.4. sa večerné sv. omše posúvajú na 18.30 hod. 
 Raduj sa, nebies Kráľovná: túto modlitbu sa modlíme namiesto „Anjel Pána“ od 

Veľkonočnej nedele až do Turíc. 
 V dňoch 19. 4. – 23. 4. budem na duchovných cvičeniach. Zastupovať ma bude p. farár 

z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade potreby ho môžete kontaktovať na 
tel. č. 0908568954. 

************ 
 VEĽKONOČNÁ sviatosť zmierenia:  

Piatok        (4 kňazi) 8. 4. 2022 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

16:00 – 17:00 
17:00 – 18:00 

Sobota        (1 kňaz) 9. 4. 2022 Slovenské Krivé 17:00 – 18:30 
Utorok        (1 kňaz) 12. 4. 2022 Zbudské Dlhé 16:30 – 18:30 

 

V Jabloni sv. prijímanie bude podávané o 16:30 a 16:55 
 

 Poklona pri Božom hrobe na VEĽKÝ PIATOK a BIELU SOBOTU:  
 Veľký piatok Biela sobota 

Zbudské Dlhé po obradoch – 20:30   9:00 – do večernej liturgie 
Hrabovec n./L. po obradoch – 21:00   9:00 – do večernej liturgie 

Jabloň po obradoch – 21:00   9:15 – do večernej liturgie 

Slovenské Krivé ---   9:30 – 18:30 
 Zapíšte sa prosím na určený papier. 

 

 Svätenie veľkonočných jedál bude RÁNO NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU: 
                               Slov. Krivé:   6:30   Zbudské Dlhé: 7:30  
                               Jabloň:  7:00   Hrabovec n./L.: 7:00 



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

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

Piatok 1.4.2022 Féria 

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

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

Bohosl. slova                                              /kr. cesta 
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 František Ferenc 

Sobota 2.4.2022 Vigília 5. pôstnej nedele 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Darina Pekalová s rodinou (60.r.) 

Nedeľa 3.4.2022 
5. pôstna nedeľa 

(zbierka pre Ukrajinu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť                               /14:00 – kr. cesta 
 Mária Miglecová (1.výr.) 
Za  členov ružencového bratstva 

Pondelok 4.4.2022 Féria 7:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Utorok 5.4.2022 Féria 7:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Streda 6.4.2022 Féria 7:00 Jabloň * za  z Jablone 
Štvrtok 7.4.2022 Féria 7:00 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého 
Piatok 8.4.2022 Féria 18:00 Hrabovec n./L. Za členov bratstva sv. ruženca /JA a HR spoveď 
Sobota 9.4.2022 Vigília Palmovej nedele 18:30 Slov. Krivé  Juraj, Anna a Štefan Čopan        /SK spoveď 

Nedeľa 10.4.2022 
Palmová (Kvetná) nedeľa 

Nedeľa  Utrpenia  Pána 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Vladimír (40.r.)              /14:00 – kr. cesta 
Za farnosť 
 Ján a Anna Karoľ;  Helena a Ján Katana 

Pondelok 11.4.2022 Pondelok svätého týždňa 7:00 Jabloň Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína 
Utorok 12.4.2022 Utorok svätého týždňa 18:30 Zbudské Dlhé  Margita a Andrej Kulan              /ZD spoveď 
Streda 13.4.2022 Streda svätého týždňa 7:00 Hrabovec n./L.  Štefan a Helena Pavlišin 

Štvrtok 14.4.2022 
Štvrtok Pánovej večere 

(Zelený štvrtok) 

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

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

ZBP rod. Veľasová a Čopanová, č. 48 
 Jozef Smetanka 
 Mária a Michal Dolobáč 
 Mária Kocková 

Piatok 15.4.2022 
Piatok utrpenia Pána 

(Veľký piatok) - prísny pôst 
(zbierka - Boží hrob) 

15:00 
15:00 
17:00 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

---                                                   /krížová cesta 
---  
---  

Sobota 16.4.2022 
Svätá (Biela) sobota 
 (zbierka - Boží hrob) 

19:30 
19:30 
21:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Ján Sakalík, Anna a Jozef Halajčík 
 Anna, Tomáš a Stanislav 
 Oľga a Jozef 

Nedeľa 17.4.2022 
Veľkonočná nedeľa 

 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

ZBP rod. Čopanová a Bilecová 
ZBP Marta s rodinou (65.r.)  
ZBP Božena (75.r.) 
ZBP Helena Hodorová        /požehnanie jedál 

Pondelok 18.4.2022 Veľkonočný pondelok 

9:00 
9:00 

10:30 
 

10:30 

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

 Ján a Helena Balica  
 Margita Kulanová (1.výr.) 
 Anna a Ján Timuľak (Gondoľ);  Zuzana 
a Michal Jevič 
 Štefan, Anna a Štefan Meždej 

Sobota 23.4.2022 Vigília 2.veľkon. nedele 18:30 Slov. Krivé Na úmysel o. arcibiskupa 

Nedeľa 24.4.2022 
2. veľkonočná nedeľa 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 manželia Kulanoví, Pekaloví a Helena 
ZBP pre rodinu Juraja Demčáka (50.r.manž) 

Utorok 26.4.2022 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Štefan 
Streda 27.4.2022 Féria 18:30 Jabloň  Ján a Helena Bukovčík, č. 60 
Štvrtok 28.4.2022 Féria 18:30 Slov. Krivé  Milan Balica 
Piatok 29.4.2022 Sv. Katarína Sienská,uč. C. (sv.) 18:30 Hrabovec n./L.  Marta Kulanová 
Sobota 30.4.2022 Vigília 3.veľkonočnej nedele 18:30 Jabloň  Helena, Štefan a Štefan Andrejov 

Nedeľa 1.5.2022 
3. veľkonočná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
 

9:15 
10:30 

Zbudské Dlhé  
 
Hrabovec n./L. 
Slov. Krivé 

Za  súrodencov Kulanových, Štefan, Andrej 
a Ján  
ZBP Anna s rodinou (45.r.) 
Za farnosť 

 

* 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, Štefan Pekala 

* ZD  Štefan Hrin, Anna Králiková, Michal Jesenko 
* JA  Štefan Pohl, Paulína Kruľová, Danka Vukič, Štefan Gašpar, Oľga Dušáková, Mária Dzurová, Helena Valichnáčová 
* SK   Mária Slivková, Milan Balica 
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