
 
 

 
 

Povolanie 

Napadla vám už niekedy otázka. Prečo som 
tým čím som? Prečo som robotníkom, vodičom, učiteľkou či zdravotnou 
sestrou alebo právnikom? Ak by sme mali na túto otázku odpovedať bez 
rozmýšľania, priamo, naše odpovede by boli také všeobecné. No na druhej strane 
po dôkladnom premýšľaní by naša odpoveď mala väčšiu váhu, bola by 
vyzretejšia.  

Ak chceme hľadať dôvody pre a proti prečo práve toto povolanie je 
potrebné zájsť ku koreňom. Kde sa zrodila prvá myšlienka vybrať si práve toto 
povolanie. Je to úzko spojené s prostredím, v ktorom vyrastáme, s ľuďmi ktorých 
stretávame. Situácia, ktorá pre nás v období dospievania znamenala veľa sa 
postupne premieňala na náš obraz o budúcnosti nás samých. Akí by sme chceli 
byť, čo by sme chceli dokázať. Neraz mala pre nás veľký význam osoba, ku ktorej 
sme si vytvorili veľmi dobrý, priateľský vzťah. Ona svojím spôsobom života, 
svojím konaním spôsobila  v nás nenápadná výzvu: Poď za mnou! A naša 
odpoveď bola suverénna, podriadená situácii, v ktorej sme sa nachádzali. A po 

dlhom uvážení, keď sme prehodnocovali  
všetky za i proti, vytvárala sa v nás odpoveď 
na toto volanie.  

Niekedy ani nevieme čím to bolo, 
v mnohých prípadoch to ostane tajomstvom. 
A aj tajomstvo je dobré a veľmi zaujímavé 
preto, lebo ostáva vždy tajomstvom. To 
v ňom ukazuje silu. 

Stalo sa každému z nás pri vybavovaní 
osobných vecí či dokladov, že sme dostali do 

rúk príslušné tlačivo, ktoré bolo potrebné vypísať. Medzi inými  kolónkami bola 
aj kolónka „Povolanie“. To obyčajné vypísanie kolónky s názvom povolanie nech 
v nás pohne sa zamyslieť nad slovom, ktoré tam napíšeme. 

Prajem sebe i vám všetkým, aby sme dnes či už v práci za počítačom alebo 
za strojom, v ordinácii, či za písacím stolom, v škole v lavici alebo aj na materskej 
dovolenke uvedomili tak vážnu časť nášho života akou nepochybne je povolanie. 
Povolanie moje, vaše, naše. Sme tu jeden pre druhého. Skúsme si spomenúť. Aké 
to bolo moje „Poď za mnou!“? 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Svetový deň starých rodičov a seniorov – 24. júl 
31. januára 2021 Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť 
„Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej 
nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých 
rodičov“. 
Tento rok sa uskutoční 24. júla. Pápež pripomína, že svedectvo starších ľudí je 
dôležité a významné, a vyzýva ich, aby "boli učiteľmi pokojného spôsobu života, 
ktorý je pozorný voči najslabším. Táto misia sa začína vo vlastnej rodine, ale 
nekončí tam, ale siaha k "mnohým vystrašeným vnúčatám, ktoré sme ešte nestretli a 
ktoré možno utekajú pred vojnou alebo trpia kvôli nej". Svätý Otec pozýva starých 
rodičov a starších ľudí, aby naďalej prinášali ovocie, a navrhuje im, aby osobitným 
spôsobom prežívali rozmer modlitby. Viac na  web stránke rodina.kbs.sk 
 

Logo 
Pápež František tento deň označil za „sviatok stretnutia“, a preto za logo podujatia 
bolo vybrané objatie. Vo vodoznaku možno čítať puto, na ktorom Svätý Otec tak 
veľmi trvá, medzi starými rodičmi a ich vnúčatami, ale objatie by mohlo byť aj 

medzi dvoma manželmi, ktorí sú už v rokoch, ale ich 
vzájomná láska vzrástla; alebo aj medzi mladým 
človekom, ktorý sa sám vyberie na stretnutie so 
starším človekom, aby oslávil Svetový deň starých 
rodičov a starších ľudí. Logo v sebe skrýva aj nostalgiu 
za časmi, keď sa ľudia mohli slobodne objímať, a 
vyjadruje želanie, aby sa to čoskoro obnovilo aj na 
miestach, kde je to stále nevysvetliteľne zakázané. 

 

Modlitba na 2. svetový deň starých rodičov a seniorov 
 
Ďakujem ti, Pane,  
za požehnanie dlhého života 
pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú, 
vždy dopraješ, aby prinášali ovocie. 
 
Odpusť, mi Pane,  
že sa často vzdávam a bývam sklamaný; 
Neopúšťaj ma,  
keď mi ubúdajú sily. 
 
Nauč ma, aby som s nádejou pozeral 
na budúcnosť, ktorú mi uštedríš, 
na poslanie, ktoré mi zveruješ, 
a neprestajne ospevoval tvoju chválu. 

 
Urob ma nežným majstrom 
tvojej revolúcie, 
aby som s láskou ochraňoval svoje 
vnúčatá 
a všetkých maličkých, ktorí u teba 
hľadajú útočisko. 
 
Ochraňuj, Pane, pápeža Františka  
a daj, aby tvoja Cirkev,  
zbavila svet osamelosti 
a naše kroky upriam na cestu pokoja.  
Amen.

Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, 
bratislavský arcibiskup metropolita, 9. júna 2022, Prot. č. 213/2022. 



OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac júl 

   1.7.  –  Prvý piatok - sviatosť zmierenia pre chorých: ako zvyčajne začnem od 9:00 
hod. z Hrabovca n./L. Chorých nahláste v sakristii. 

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

   3.7. –   Prvá nedeľa v mesiaci - po sv. omši bude zbierka na „Dobročinné diela Svätého 
Otca“. PBZ za milodary. Ofera na kostol sa posúva o týždeň neskôr (10.7.) 
Prvonedeľná pobožnosť:  
Zbudské Dlhé 14:00 – pobožnosť; 14:15 – ruženec;  
Hrabovec n./Lab. 14:00 – ruženec; 14:30 - pobožnosť 

   5.7. –  Slávnosť slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. 

 26.7.  –  V tento deň bude od 17:00 do 18:15 hod. v Slovenskom Krivom sv. zmierenia 
pred odpustovou slávnosťou a po sv. omši adorácia Sviatosti Oltárnej do 
21:00 hod. Sv. zmierenia je platná aj na prvý piatok. 

 31.7.  –  Odpustová slávnosť k úcte sv. Joachima a Anny v Slovenskom Krivom bude 
o 10:30. Veriaci z tejto filiálnej obce pozývajú celú farnosť putovať                    
k sv. Joachimovi a Anne. 

-------------------- 

Púte – odpusty:  

 Levočská púť 2022 vyvrcholí 3. júla slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. Hlavným 
celebrantom bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup košickej arcidiecézy. Program 
púte si môžete pozrieť na: https://kapitula.sk/events/levocska-put-2022/ 

 Stropkovský odpust k úcte Panny Márie Karmelskej bude 9. – 10. júla 2022. 
Program stropkovského odpustu si môžete pozrieť na: https://www.ke-
arcidieceza.sk/sk/aktuality/put-v-stropkove-2022      

 Arcidiecézna púť k úcte Škapuliarskej Panny Márie v Gaboltove bude tohto roku 
od 16. 7. do 17. 7. 2022.  
Ružencové bratstvo ako tradične organizuje púť do Gaboltova. Odchod autobusu 
bude v sobotu (16.7.) o 13:00 hod. Doprava je za symbolický poplatok (2€). Kto má 
záujem, môže sa zapísať v sakristii kostola. 

 Národná cyrilometodská púť v Nitre sa uskutoční 5. júla 2022 na Svätoplukovom 
námestí. Hlavným celebrantom sv. omše o 10:00 hod. za účasti slovenských 
biskupov bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Púť je 
súčasťou a vyvrcholením programu  Cyrilo-metodských slávností „Nitra, milá Nitra 
2022“. Bližšie info je na: http://www.biskupstvo-nitra.sk/  

 T22 – Národné stretnutie mládeže v Trenčíne bude v dňoch 28. - 31. 7. 2022. 
Mladí sú na túto akciu pozvaní. Bližšie info: www.narodnestretnutiemladeze.sk 

 V dňoch od 13. 7. do 25. 7. budem čerpať dovolenku. Zastupovať ma bude p. farár 
z Medzilaboriec, dp. Marián Halas. V prípade pohrebu alebo súrnej potreby ho 
môžete kontaktovať na tel. č. 0908568954. 

 



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

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

Piatok 1.7.2022 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova 
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
Na úmysel o. arcibiskupa 

Sobota 2.7.2022 Vigília 14. nedele cez rok 
17:45 
18:30 

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

Nedeľa 3.7.2022 
14. nedeľa cez rok 

(zbierka „Dobročinné diela 
Svätého Otca“) 

8:00 
9:15 

10:30 
 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 
 

ZBP Maroš a Samuel 
ZBP Ján (85.r.) 
ZBP Veronika Motyková (75.r.)  
                                     /20. výr. posv. kost. 

Pondelok 4.7.2022 Vigília sv. Cyrila a Metoda 18:30 Jabloň ZBP rod. Valichnáčová a Kováčová 

Utorok 5.7.2022 
Sv. Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov (sl.) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Anna, Michal a Ignác Gamrát 
 Anna a Michal Kulan 
Za farnosť 

Štvrtok 7.7.2022 Féria 
17:30 
18:30 

 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 

 Michal, Anna a Štefan 
 Mária a Ján Chrin;  Veronika a Štefan 
Cichý 

Piatok 8.7.2022 Féria 
7:00 
7:45 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Mária Folentová 
 Oľga 

Sobota 9.7.2022 Vigília 15. nedele cez rok 18:30 Slov. Krivé ZBP pre vnuka Adama 

Nedeľa 10.7.2022 
15. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP a poďakovanie – Pavol Karoľ 
ZBP Anna (75.r.) 
ZBP Štefan Hodor (65.r.) 

Pondelok 11.7.2022 Sv. Benedikt, opát (sv.) 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP pre pravnuka Olivera s rodičmi 
* za  z Jablone 

Utorok 12.7.2022 Féria 
7:00 
7:45 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Štefan, Anna a Mária 
 Štefan, Ladislav, Helena a Veronika 

Sobota 16.7.2022 Vigília 16. nedele cez rok 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP pre vnučku Elku a jej rodičov 
ZBP Mária Čopanová (70.r.) 

Nedeľa 17.7.2022 16. nedeľa cez rok 
9:30 

10:30 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Zuzana, Henrich a Michal Kocaj 
 Štefan Bačko a vnučka Miroslava 

Sobota 23.7.2022 Vigília 17. nedele cez rok 
17:30 
18:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Ján, František, Alžbeta a Ján Marcinov 
ZBP Anna (40.r.) 

Nedeľa 24.7.2022 17. nedeľa cez rok 
9:30 

10:30 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Štefan Hrin (1.výr.) 
ZBP Pavol Zaťko (30.r.) 

Utorok 26.7.2022 
Sv. Joachim a Anna  (sp.) 

/spoveď a adorácia/ 
18:30 Slov. Krivé * za  zo Slovenského Krivého   /ipsa die 

Streda 27.7.2022 Sv. Gorazd a spol. (sp.) 18:30 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Štvrtok 28.7.2022 Féria 18:30  Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Piatok 29.7.2022 Sv. Marty, Márie a Lazára (sp.) 18:30 Jabloň ZBP Milan s rodinou (40.r.) 
Sobota 30.7.2022 Vigília 18. nedele cez rok 18:30 Hrabovec n./L.  Štefan a Štefan 

Nedeľa 31.7.2022 18. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Slov. Krivé 

Na úmysel rodiny  
ZBP Ján a Agnesa (50.r.manž.) 
Za farnosť                  /odpustová slávnosť 

 

* 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  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 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 7/2022; 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  

 
„Ak ublížiš dobrému človeku, on ti neublíži, ale stratíš ho ... a to ublíži tebe.“  


