
 
 

 
 

Eucharistia – živý Boh v bielom 

chlebe 

Ktosi raz povedal: „Ak je láska taká krásna, potom aký bude Boh, ktorý 
lásku stvoril?“ Skúsme pouvažovať nad týmto citátom.  

Akú veľkú lásku k nám prechováva Láska, keď sa dala za nás hriešnikov pribiť 
klincami na drevo kríža?! Vieme si predstaviť tú bolesť klincov na našom tele? 
A nielen to. Cestu na Kalváriu, bolesti pred Kalváriou, odsúdenie, zrádzanie...  

Aká veľká, pre nás nepochopiteľná láska musí byť v Ježišovi, ktorý svojich 
učeníkov nenechal v strachu po svojom ukrižovaní, ale prišiel k nim po svojom 
zmŕtvychvstaní, aby ich posmelil a utvrdil vo svojej láske k ním. Keď odchádzal do 
neba, nepovedal učeníkom – nenáviďte tých, ktorí mňa nenávideli, pomstite sa im... 
nie, vravel: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28, 19-20a) 

Ježiš tak ako nezanechal svojich učeníkov, nezanechal a nezanecháva ani nás. 
Maximálnym vrcholom Jeho lásky k nám je Eucharistia. Zanechal sa nám v podobe 
chleba a vína, ktorý prostredníctvom kňaza sa pri každom premenení premieňa na 
Kristovo Telo a Kristovu Krv. Každý deň pri sv. omši sa uskutoční tento zázrak. 

Keby sme sa hlbšie zamysleli nad týmto zázrakom, iste by sme si viac   
uvedomovali Jeho lásku k nám. Nestávalo by sa nám to, čo sa stalo jednému 
z Ježišových učeníkov, t.j. nezapierali by sme ho.  

Eucharistia nie je odplatou za naše dobro, ale je to predovšetkým naša posila 
pred zranením – hriechom – pred diablom, pretože 
diabol veľmi dobre vie, akú silu má Eucharistia, ako 
aj modlitba. Ježiš chce byť s nami aj počas duchovnej 
krízy. Žiada nás o zmenu života. Tou zmenou je 
najväčšie prikázanie lásky: aby sme sa milovali 
navzájom, ako nás On miloval, iba vtedy ostávame 
v ňom a On v nás.   

Čiže niekedy sú zbytočné slová, stačí sa iba usmiať a mať rád, byť tu jeden pre 
druhého. Neposudzovať a neodsudzovať. To môže iba Láska, ktorá nás miluje 
všetkých takých, akí sme. Pretože On má s nami svoj plán, plán ukrytý v každom 
z nás a on je stále s nami. Práve tak, ako hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, 
ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 56) 

A nezabúdajme, že: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Ale… 

Objaviť svet človek dokáže aj zo svojej kancelárskej stoličky kliknutím svojho 
ukazováka na myšku. Pred ním sa otvorí naširoko svet, kde objaví hocičo. Na 
internete nájde aj toto: 

„Máme vyššie budovy a širšie diaľnice,  
ale plytké povahové vlastnosti a zúžené pohľady. 
Viac utrácame, ale menej užívame. 
Máme väčšie domy, ale menšie rodiny. 
Robíme viac kompromisov, ale máme menej času. 
Máme hlbšie vedomosti, ale menej úsudku. 
Máme dokonalejšiu medicínu, ale žijeme čoraz menej zdravým životom. 
Znásobili sme náš majetok, ale zredukovali sme naše hodnoty. 
Príliš hovoríme, málo milujeme, a príliš nenávidíme. 
Doleteli sme na Mesiac a späť,  
ale pre nás je ťažké prejsť na druhú stranu našej ulice a navštíviť suseda. 
Podrobili sme si vonkajší svet, ale nie naše vnútro. 
Máme vyššie príjmy, ale nižšiu morálku. 
Prežívame čas väčšej slobody, ale menej radosti. 
Máme viac jedla, ale menej zdravej výživy. 
Potrebujeme dva platy na jeden dom, ale počet rozvodov ustavične rastie. 
Domy staviame kvalitnejšie, ale je veľa rozpadnutých domovov“. 
Prajeme si pekný deň, ale … 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac jún 

   

 2.6. –   prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po sv. omši 
v Slovenskom Krivom bude krátka pobožnosť. 

 3.6. –  prvý piatok v mesiaci. Chorých budem spovedať ako zvyčajne od 9.00 hod. 
Nahláste ich v sakristii kostola. 

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

 5.6. - prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.  
Prvonedeľná pobožnosť:  
Jabloň 14:00 – pobožnosť; 14:15 – ruženec + Litánie k Srdcu Ježišovmu;  
Slov. Krivé 14:00 – ruženec + Litánie k Srdcu Ježišovmu; 14:30 - pobožnosť  

 11.6. - 27. výročie konsekrácie kostola v Hrabovci n./L. Pripomenieme si to pri          
sv. omši v nedeľu (12. 6.) o 9:15 hod. 

 16.6. - slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi. Po všetkých sv. omšiach (aj vigílijných) 
bude eucharistická pobožnosť; v Zbudskom Dlhom obrad procesie (oltáriky). 
Prosím deti (zvlášť všetky prvoprijímajúce), aby si priniesli košíky s lupienkami. 

 24.6. - slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Po sv. omši budeme mať procesiu 
(oltáriky) a napokon adoráciu Sviatosti Oltárnej do 21:30 hod. 



 26.6. - odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni o 10:30 hod. 
Hlavným celebrantom bude Doc., ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan 
teologickej fakulty v Košiciach. Veriaci z tejto filiálnej obce srdečne pozývajú 
celú farnosť uctiť si Božské Srdce. 

 29.6. - v tento deň je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov.  

 30.6. - Te Deum – ukončenie školského roka v kostole v Hrabovci n./L. o 9:30 hod. 
 30.6. - pripomíname si 20. výročie konsekrácie kostola v Zbudskom Dlhom. 

Pripomenieme si to pri sv. omši v nedeľu (3.7.) 
––––––––––––––––––––– 

 Litánie k Božskému Srdcu: v mesiaci jún, sa budeme modliť litánie k Srdcu Ježišovmu 
vždy 15 min. pred svätou omšou. 

 Farská púť do Obišoviec: 4.6. sa zúčastníme farskej púti do arcidiecéznej mariánskej 
svätyne v Obišovciach. Odchod autobusu bude ráno o 6:30. 

 Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez 
rok. Od pondelka (6. 6.) sa modlíme modlitbu Anjel Pána. 

 Kántrové dni: v dňoch 1. 6.; 3. 6. a 4. 6. sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. 
V tieto dni budeme prosiť za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. 

 Deň detí: srdečne pozývam deti našej farnosti na súťažno-zábavné popoludnie v nedeľu 
5.6. od 16:00 zhruba do 18:00 hod. Deň detí sa uskutoční na farskom dvore 
v prípade dobrého počasia. Deti sú srdečne vítané. 

 Diakonská a kňazská vysviacka: v dňoch 17.6. a 18.6. v košickej katedrále sv. Alžbety 
kandidáti príjmu z rúk o. arcibiskupa svätenia diakonát a kňazstvo. Zahŕňajme 
diakonov a novokňazov do svojich modlitieb. 

 Úplné odpustky: v tomto mesiaci môžeme získať za obvyklých podmienok úplné 
odpustky pri slávnostiach a to: 

1. na slávnosť Kristovho Tela a Krvi – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na recitovaní 
(speve) hymnu „Tantum ergo“ – „Ctíme túto Sviatosť slávnu“ 

2. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – všetci tí, ktorí sa zúčastnia na 
verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime“ – „Najmilší Ježišu“ 

3. počas odpustovej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jabloni. 
 Deň otcov: tretia júnová nedeľa je venovaná otcom a osláv otcovstva všeobecne. 
 Duchovná obnova s o.Jamesom Manjackalom (katolícky kňaz a misionár milosrdenstva 

z Indie) - uskutoční sa v dňoch 17.6. – 19.6.2022 v Hlohovci, pod záštitou            
o. arcibiskupa trnavskej arcidiecézy Mons. Jána Oroscha. Registrácia a všetky 
potrebné informácie sú na stránke: otecjames.cz  

 V dňoch od 7.6. do 10.6. budem odcestovaný. V prípade potreby môžete kontaktovať  
p. farára z Medzilaboriec na tel. č. 0908568954. 
     *********** 

Sviatosť zmierenia na mesiac JÚL - prvopiatková 

Piatok 
(2 kňazi) 

24.6.2022 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

15:45 – 16:45 
17:00 – 18:30 

Utorok 28.6.2022 Slovenské Krivé  16:30 – 17:30 

Streda 29.6.2022 Zbudské Dlhé 16:15 – 17:30 



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

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

Streda 1.6.2022 Sv. Justín, muč. (sp.) 18:30 Zbudské Dlhé  Anna, Helena a Jozef Hrin           /kántry 
Štvrtok 2.6.2022 Za duchovné povolania 18:30 Slov. Krivé  Andrej, Margita a Štefan 

Piatok 3.6.2022 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova                                         /kántry 
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
ZBP Katarína 

Sobota 4.6.2022 Vigília Zoslania Ducha Svätého 
17:45 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca      /kántry 
ZBP Anton Kulan (65.r.) 

Nedeľa 5.6.2022 
Zoslanie Ducha Svätého 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé  
Jabloň 
Slov. Krivé 

 Mária, Michal, Štefan a Zuzana  
ZBP rodina Valichnáčová a Kováčová 
Za farnosť 

Pondelok 6.6.2022 
Preblahoslavenej Panny Márie, 

Matky Cirkvi (sp.) 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Slov. Krivé 

* za  z Jablone 
 Milan Balica, kňaz 

Utorok 7.6.2022 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Helena a Štefan Kulan 
Piatok 10.6.2022 Féria 18:30 Hrabovec n./L.  Milan Smetanka (1.výr.) 
Sobota 11.6.2022 Vigília Najsvätejšej Trojice 18:30 Slov. Krivé Za  rodičov, st. rodičov a krst. rodičov 

Nedeľa 12.6.2022 Najsvätejšej Trojice 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP Ladislav Mitro (50.r.) 
ZBP Jozef Cichý (75.r.)  /HR - 27. výr. kost. 

ZBP Petronela a Radovan Čisľák (20.r.m.) 
Pondelok 13.6.2022 Sv. Anton Paduánsky (sp.) 18:30 Hrabovec n./L.  Helena a Michal Židzik 
Utorok 14.6.2022 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Anna a Ján Džugan,  Jozef Demčák 

Streda 15.6.2022 Vigília Najsv. Kr. Tela a Krvi 
17:00 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

Vlastný úmysel 
Za  z rod. Valichnáčová a Folentová 

Štvrtok 16.6.2022 
Najsv. Kristovho Tela a Krvi 

(prikázaný sviatok) 
17:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

ZBP Zuzana s rodinou (40.r.) 
Za farnosť 

Piatok 17.6.2022 Féria 7:00 Jabloň  Pavlína a Juraj Smetanka 

Sobota 18.6.2022 Vigília 12. nedele cez rok 
15:00 
18:30 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za novomanželov                             /sobáš 
 Oľga Dušáková (nedož. 60.r.) 

Nedeľa 19.6.2022 12. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
 Mária 
ZBP detí, vnúčat a pravnúčat 

Utorok 21.6.2022 Sv. Alojz Gonzága, reh. (sp.) 7:00 Zbudské Dlhé  Margita a Andrej Kulan 
Streda 22.6.2022 Vigília Narod. sv. Jána Krstiteľa 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 

Štvrtok 23.6.2022 
Narodenie sv. Jána Krstiteľa 

(sl.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

* za  zo Slovenského Krivého 
* za  zo Zbudského Dlhého 

Piatok 24.6.2022 
Najsvätejšie Srdce Ježišovo(sl) 
(Jabloň: adorácia 20:00-21:30) 

18:30 Jabloň 
ZBP duchovného otca Petra        /ipsa die 
                                           /HR a JA spoveď 

Sobota 25.6.2022 Vigília 13. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé  Imrich Bednár 

Nedeľa 26.6.2022 13. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP rodina Bachurová a Timuľaková 
 Božena, Ján a Anna Kocaj 
Za členov SNSJ         /odpustová slávnosť 

Utorok 28.6.2022 Vigília sv. Petra a Pavla 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

Za farnosť                                  /SK spoveď 
 Albert 

Streda 29.6.2022 
Sv. Petra a Pavla, apoštolov  

(prikázaný sviatok) 
17:30 
18:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Ján,Helena a Juraj Holovka/ZD spoveď  
 ZBP Júlia Jablonská (80.r.) 

Štvrtok 30.6.2022 Féria 9:30  Hrabovec n./L.  Anna Pekalová                         /Te Deum 
 

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

* ZD  Štefan Hrin, Anna Králiková, Michal Jesenko, Božena Smetanková 
* JA  Štefan Pohl, Paulína Kruľová, Danka Vukič, Štefan Gašpar, Oľga Dušáková, Mária Dzurová, Helena Valichnáčová, 

Agnesa Demčáková 
* SK   Mária Slivková, Milan Balica 
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