
 
 

 
 

Darovanie seba 

Zvykli sme si na sviatky vzájomne sa 
obdarúvať. Dávame rôzne cennosti, spomienkové predmety alebo 
jednoduché kvety. Chceme darovať – spraviť radosť tým, ktorých máme radi. Po 
čase zistíme, že je problémom vybrať nejaký vhodný darček, keď nepoznáme vkus, 
štýl či obľúbenú farbu obdarovanej osoby. Pozrime sa však na iné dary, oveľa 
hodnotnejšie, cennejšie a trvácnejšie. Dávate si možno otázku: Čo to môže byť za 
dar? 

Vždy ich je dosť a nikdy sa ich zásoby neminú. Dnes, v májové sviatočné ráno 
ste s radosťou privítali milé slovo manžela, chutné raňajky manželky, či veselý 
džavot svojich detí, ktorí vás prosili o výlet do prírody alebo o návštevu k 
príbuzným. To sú radostné dary dňa. 

Je však isté, že dnešné nedeľné májové ráno bolo pre bezdomovca v meste 
smutným, lebo nevie čo bude jesť, kam dnes pôjde. Pre vojaka je momentom, keď 
musí plniť rozkazy a pre lekára, ktorý je v službe je povinnosťou zase, znova a znova 
byť otvorený pre poskytnutie svojej odbornej pomoci pacientovi. 

Zisťujeme, že vyššie menované situácie sú takými darmi. Darmi seba samých 
tým druhým. To je najväčší dar – nedarovať veci ale seba. 

Povzbudivým príkladom pre nás je pápež František. Mnohými odpisovaný, 
kráčajúci s ťažkosťami chôdze a chorobou pľúc, 
kvôli ktorej nespieva. A predsa. On dokáže ako 
starší človek často bez síl ísť a darovať seba. 
Svojimi slovami, činmi prekvapil a prekvapí ešte 
mnohých ľudí. Je osobou slabou síce telesne, ale 
duchovne veľmi silnou. Spomeňme si na jeho 
návštevu nášho krásneho Slovenska v septembri 

2021. Aj napriek ťažkej operácii, ktorú predtým podstúpil, predsa k nám prišiel 
a absolvoval náročný program. Navštívil nielen Bratislavu, ale aj Prešov, Košice a aj 
Luník IX. Ukázal všetkým prítomným i cez televízny prenos celému svetu ako sa 
môže stať človek pre človeka darom. Darom, ktorý chce byť darovaný, ktorý sa 
nevnucuje ale pohýna k tomu, aby bol prijatý. A čo my? Akým darom sme pre svet, 
pre spoločnosť, pre blízkych? 

Boli časy, obdobia, etapy dejín kde platilo a aj pre nás teraz platí veľmi známa 
múdrosť histórie: „Človek človeku vlkom“. Človekom, ktorý si vydobíja pozíciu 
krutosťou, násilím, nebezpečenstvom. To je ten dôvod situácie, ktorá v niektorých 
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častiach sveta kumuluje aj dnes. Dajme si do paralely dva fakty udalostí posledných 
mesiacov. Prvý fakt je pápež a jeho návšteva. Môžeme ho smelo nazvať človekom, 
ktorý je darom. A druhý fakt je vojna na Ukrajine a aj iné vojnové konflikty vo svete. 
Tu nemôžeme povedať o človeku, ktorý je darom. On je hotovým vlkom. Čím som ja? 
Vlkom či darom? A akým chcem byť? 

V spoločenskom bontóne je zásadou, že dar sa z taktu nemá odmietnuť. Preto 
prajem nám všetkým, aby sme ponúknuté dary ktoré sú súčasťou nášho života – 
niekedy smutného, inokedy nervózneho a časom i radostného sme ich vedeli prijať 
s tajomným dychom ich rozbaľovať a zároveň sa stávali darom pre tých okolo nás. 
Verte, netreba veľa, stačí maličkosť. A tou maličkosťou si ty, vy ,ja jednoducho my 
všetci.  

Vaše každé slovo, gesto i postoj môže mať následok ktorý bude hybnou silou, 
ktorá určite pomôže druhému k jeho objaveniu daru seba.  

Prajem Vám úprimné a ľudské objavovanie seba! 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac máj 

   

 1.5. –  Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 
Prvonedeľná pobožnosť:  
Zbudské Dlhé 14:00 – pobožnosť; 14:15 – ruženec + Litánie loretánske;  
Hrabovec n./L. 14:00 – ruženec + Litánie loretánske; 14:30 - pobožnosť 

 5.5.  – Prvý štvrtok v mesiaci - deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Zbudskom Dlhom budeme mať pobožnosť za duchovné povolania. 

 6.5. –  Prvý piatok - sviatosť zmierenia chorým začnem vysluhovať od 9.00 hod. ako 
zvyčajne od Hrabovca n/L. Chorých nahláste v sakristii kostola. 

 7.5. –  Fatimská sobota začne v Hrabovci n./L. modlitbou posvätného ruženca o 17:45 
hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. 

 8.5. -  Nedeľa Dobrého Pastiera – zbierka na kňazský seminár. Za milodary Pán Boh  
zaplať. V tento deň je zároveň Deň otvorených dverí v Kňazských seminároch. 

 10.5. - Kňazské rekolekcie nášho dekanátu vo Vyšnom Hrušove. 

 22.5.- slávnosť 1. svätého prijímania v Zbudskom Dlhom o 10:30 hod. Tohto roku 
k Eucharistii pristúpi 6 detí. Zahŕňajme ich do svojich modlitieb.  

 26.5. - slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok. 

 29.5. -  je 56. svetový deň Spoločenských komunikačných prostriedkov. V tento deň 
bude zbierka na katolícke masmédia. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 

------------------------------- 
 Loretánske litánie: mesiac máj je mesiacom mariánskym, keď sa budeme vždy večer 

o 18:00 hod. v celej farnosti stretávať na modlitbu mariánskych litánií.          
Ak v tento deň bude sv. omša, potom pred sv. omšou ako súčasť sv. ruženca. 
Nezabúdajme na tri nové invokácie k Panne Márii.  
I. po oslovení „Matka Cirkvi“ sa pridáva „Matka milosrdenstva“  
II. po oslovení „Matka Božej milosti“ sa pridáva „Matka nádeje“  
III. po oslovení „Útočisko hriešnikov“ sa pridáva „Útecha migrantov“ 



 Novéna k Duchu Svätému: do 27. 5. sa začína Novéna k Duchu Svätému. Budeme sa 
ju modliť vždy v rámci mariánskych litánií večer o 18:00 hod., alebo ak bude 
v ten deň sv. omša, tak pred sv. omšou.  

 Prosebné dni: 23. 5., 24. 5. a 25. 5. sú prosebné dni. Záväzný je jeden deň. Obsahom 
prosebných dní sú modlitby za úrodu. 

 Týždeň modlitieb za duchovné povolania: od 2. do 8. mája venujme svoje osobné 
alebo aj spoločné modlitby za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto 
týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné 
povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. (EI, bod 5). 

 Deň matiek: druhá májová nedeľa je už tradične venovaná našim matkám. Myslíme 
v tento deň na nich s prejavom vďačnosti, úcty a lásky. 

 Deň rodiny: každoročne 15. mája si pripomíname Svetový deň rodiny vyhlásený 
Organizáciou spojených národov v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva 
v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. 
V mnohých mestách budú aj sprievodné programy.  Viac info na: denrodiny.sk    

 Putovná socha Panny Márie: v mesiaci máj bude v našom humenskom dekanáte 
putovať socha Panny Márie. V našej farnosti bude 9.5. v Zbudskom Dlhom. 
Pred sv. omšou sa pomodlíme večeradlo. Pre náš humenský dekanát púť 
sochy Panny Márie vrcholí 4. 6. 2022 fatimskou sobotu v Obišovciach.  

 Aktivita pre deti: dňom 29.5. (nedeľa) ukončíme aktivitu „Zberaj euráky“. Deti si 
k tomuto dátumu môžu zrátať euráky a po sv. omši môžu prísť do sakristie 
kostola, kde si vyzdvihnú („zakúpia“) odmenu. Čím viac eurákov, tým viac 
alebo tým väčšia odmena. 

*********** 

 Program prípravy PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: 

7.5.2022 Sobota 10:00 Katechéza pre deti a príprava na sv. zmierenia 

14.5.2022 Sobota 10:00 Nácvik v kostole 

21.5.2022 Sobota 
9:00 
10:00 

Prijatie sviatosti zmierenia  
Generálka nácviku 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac MÁJ - prvopiatková 
Pondelok 2.5.2022 Slov. Krivé 17:45 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

3.5.2022 
Jabloň  
Hrabovec n./L. 

16:30 – 17:30 
17:30 – 18:30 

Štvrtok 5.5.2022 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 

*********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac JÚN - prvopiatková 
Pondelok 30.5.2022 Slov. Krivé  17:45 – 18:30 

Utorok 
(2 kňazi) 

31.5.2022 
Hrabovec n./L.  
Jabloň 

16:30 – 17:30 
17:45 – 19:00 

Streda 1.6.2022 Zbudské Dlhé 17:30 – 18:30 



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

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

Pondelok 2.5.2022 Sv. Atanáz, bisk. a uč. C. (sp.) 18:30 Slov. Krivé  Irena Simčová                       /SK-spoveď 
Utorok 3.5.2022 Sv. Filip a Jakub, apošt. (sv.) 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef Kataník (1.výr.)  /JA a HR-spoveď 
Streda 4.5.2022 Féria 18:30 Jabloň  Michal 
Štvrtok 5.5.2022 Za duchovné povolania 18:30 Zbudské Dlhé  Martin a Zuzana Papinčák /ZD-spoveď 

Piatok 6.5.2022 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova 
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Ladislav, Alžbeta, Jozef a Martin 

Sobota 7.5.2022 Vigília 4.veľkonočnej nedele 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 8.5.2022 
4. veľkonočná nedeľa 

Nedeľa Dobrého Pastiera 
(zbierka na kňazský seminár) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Anna a Michal Dziaba        /deň matiek 
ZBP Štefan Dušák (60.r.) 
Za farnosť 

Pondelok 9.5.2022 Féria 18:30 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého  /put. socha 
Streda 11.5.2022 Féria 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Štvrtok 12.5.2022 Féria 18:30 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého  
Piatok 13.5.2022 Panny Márie Fatimskej (ľs.) 18:30 Jabloň ZBP a poďakov. za 60.r.ž. - Mária 

Sobota 14.5.2022 Vigília 5.veľkonočnej nedele 
15:00 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

Za novomanželov                             /sobáš 
ZBP Magdaléna, Miriam a Lukáš 

Nedeľa 15.5.2022 5. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

Za farnosť                                 /deň rodiny 
ZBP Dominik (30.r.) 
ZBP Anna a Ján (50.r.manž.) 

Utorok 17.5.2022 Féria 18:30 Zbudské Dlhé  Anna, Helena a Jozef Hrin 
Streda 18.5.2022 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Mária a František Demčák 
Štvrtok 19.5.2022 Féria 18:30 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 20.5.2022 Féria 18:30 Slov. Krivé Na úmysel o. arcibiskupa 
Sobota 21.5.2022 Vigília 6.veľkonočnej nedele 18:30 Hrabovec n./L.  Jozef Demčák 

Nedeľa 22.5.2022 6. veľkonočná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň  
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP Eva (50.r.) 
Za prvoprijímajúce deti   /1.sv.prijímanie 

Utorok 24.5.2022 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Margita a Andrej Kulan /prosebný deň 
Streda 25.5.2022 Vigília Nanebovstúpenia Pána 18:30 Slov. Krivé  Juraj, Helena a Štefan   /prosebný deň 

Štvrtok 26.5.2022 
Nanebovstúpenie Pána (sl.) 

(prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 

 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
Za  súrodencov Kocajových, Štefan, 
Helena, Anna a Mária 
ZBP bohuznámej rodiny a jubilantov 

Piatok 27.5.2022 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Gabriela Kababíková (1.výr.) 
Sobota 28.5.2022 Vigília 7.veľkonočnej nedele 18:30 Slov. Krivé  Milan, Marián, Peter a Milan 

Nedeľa 29.5.2022 
7. veľkonočná nedeľa 
(zbierka na masmédia) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 vdp. Ján Tkáčik 
ZBP Ján Dudo (80.r.) 
ZBP Eva Pekalová (60.r.) 

Pondelok 30.5.2022 Féria 18:30 Slov. Krivé  Anna a Fedor                      /SK - spoveď 

Utorok 31.5.2022 Féria 19:00 Jabloň 
 Helena, Michal Karoľ a 
Peter Kostilník ml.        /HR a JA - spoveď 

 

* HR  Milan Smetanka, Gabriela Demčáková, Jozef Gamrát, Miroslav Kataník, Jozef Smetanka st., Jozef Smetanka ml., 
Milan Bachura, Verona Kleštincová, Jozef Karoľ, Štefan Pekala, Helena Senková 

* 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 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 5/2022; Ročník: XX.  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 946 715 

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudskedlhe.fara@gmail.com  
 

„Neisť na prijímanie je ako zomrieť od smädu pri prameni.“  
(neznámy autor) 


