Dobrovoľný
príspevok: 0,20 €

Sedembolestná Matka
(z homílie kardinála Jozefa Tomka)

Scéna matky, ktorej prinesú a vložia do náručia mŕtveho syna, je vždy
žalostná a sdrcevrúca. Ešte viac, keď ide o matku širokej rodiny a syna, známeho
svojou dobrotou. My máme dnes pred očami takýto výjav: Matku, ktorá drží v lone
najlepšieho z ľudských synov a žalostí nad jeho ranami a smrťou. Vedľa nej pod
krížom stojí milovaný učeník Ján (...)
S Jánom a v Jánovi i my sme boli pod krížom. Aj za nás trpel on, náš Spasiteľ
a jeho verná spoločnica Božia Matka, alma socia Christi! Táto Sedembolestná matka,
čo stojí pod krížom človeka, táto ubolená Bohorodička s mŕtvym Synom v náručí,
bola stále veľmi blízka naším matkám, najmä v ich bolestiach a krížoch. Naša trpiaca
slovenská mať sa za dlhej poroby a utrpenia cez storočia priam spontánne utiekala
k Matke ukrižovaného. Veď kto by mohol byť bližší, kto mohol mať väčší súcit so
slovenskými matkami nad utrpením ich synov? Preto si naše matky našli
inštinktívne cestu k Sedembolestnej. Cez utrpenie a vieru našich matiek vstúpila ona
do slovenských dejín ako neviditeľná posila a stala sa akosi samovoľne našou
patrónkou. (...)
Ona vidí naše bolesti, ale aj naše slabosti, ktorými si
iba kazíme charakter a privádzame nepokoj
a nešťastie. I v nás vidí naša patrónka trpiaceho
tajomného Krista, vidí rany a podliatiny na
mystickom tele. Tie, ktoré spôsobuje nepriateľská
ruka, ale aj tie, čo si sami zapríčiňujeme ako
jednotlivci, i ako spoločnosť: mamonárstvo,
závislosť, korupcia, sebectvo, nenávisť, hašterivosť,
nevernosť atď. Koľko takých tŕňov sme my sami
vrazili do hlavy Ježiša Krista a do srdca jeho matky.
Zišli sme sa, aby sme odprosili za seba i za celú
našu spoločnosť, za svoje osobné chyby i za naše
národné nečnosti. Musíme si navyknúť na to, že aj
dnes Ježiš Kristus je znamením, ktorému sa často odporuje. Zlo sa nám natíska pod
rúškom rozkoše, ľahkého života, úplnej slobody, ktorá je iba výhovorkou pre
svojvôľu a rozpustilosť. Televízia a tlač vám predstavujú ako lákavé a normálne
vzory nemravný život, predmanželské súžitie, rozvod potrat, tzv. voľnú lásku
a podobne. (...) (pokračovanie na s. 2)

No nebol by som úprimný, keby som chcel zakryť aj náreky a plač nejednej
matky na Slovensku nad vlastným synom a dcérou, ktorých ona vyprevádzala
svojimi modlitbami, keď odchádzali do cudziny a azda aj pošepla: „Syn môj, dcéra
moja, neopusť sa Boha, nech ťa ochraňuje Panna Mária!“ Ale potom prišli všelijaké
chýry, ktoré boli ako meč do srdca tej mamičke a samozrejme aj nebeskej Matke,
keď s bolesťou v duši vidia, ako ich deti opustili vieru, ktorú im vštepovali, ako žijú
bez Boha v srdci, ako zapredávajú svoje svedomie a česť. (...) My však vieme, že
Sedembolestná sa na tretí deň po bolestnej skúsenosti na Golgote dožila radosti,
keď jej Syn premohol smrť a vstal zmŕtvych. Drahí krajania, my Slováci, nech už
žijeme vo vlasti alebo mimo nej, máme ešte veľa zdravých energií, ktoré môžu
pomôcť k mravnému a hmotnému povzneseniu jednotlivcov i celej našej krajiny.
Vážme si prevzácne dedičstvo viery, ktoré tvorí aj dôležitú črtu našej národnej
identity. Obracajme sa s dôverou k našej Sedembolestnej Matke prinajmenej tou
dojímavou piesňou, ktorá vie pohnúť naše srdcia: „Ty si mať dobrotivá, patrónka
ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna.“ Amen
(zdroj: „Z pracovného stola kardinála Jozefa Tomka – rozličné texty, úvahy, rozhovory,
homílie a príhovory“, s. 480 – 484, krátené)

Modlitba za národ
Ježišu, ochraňuj
nás všetkých Slovákov,
požehnaj vlasť našu
i našich rodákov.
Ježišu, požehnaj
i slovenskú hrudu,
za to Ti Slováci
večne vďační budú.
Ježišu, rozpáľ v nás
vrelú lásku k Tebe,
zjednoť národ celý
a pritiahni k sebe.

Viera u Slováka
nie je len v hlave, v mozgu,
ale i v srdci.
Slovák, keď sa modlí,
tak spieva od radosti
i smúti od žiaľu;
ľutuje hriechy,
vyžaluje sa Bohu,
poteší sa, rozcíti sa pred Bohom,
rozohní sa, precíti,
prehreje svoju vieru.
Taká je „slovenská“ viera,
vtelená do slovenskej povahy.
(Kardinál Jozef Tomko)

OZNAMY
 1.9.
 2.9.
 3.9.

Program aktivít a liturgických slávení na mesiac september
– prvý štvrtok v mesiaci – v Zbudskom Dlhom na konci sv. omše budeme mať
pobožnosť za duchovné povolania.
– prvý piatok v mesiaci – sv. zmierenia chorým budem vysluhovať ako zvyčajne
od 9:00. Chorých nahláste v sakristii kostola.
– Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca
o 17:45 hod. a slávením sv. omše o 18:30 hod. Srdečne pozývame veriacich
z celej farnosti.

 3.9.

– Celodiecézne rekolekcie kňazov z príležitosti sviatku Sv. košických mučeníkov
začínajú modlitbou sv. ruženca o 9:30 hod. v Košickej katedrále sv. Alžbety.
Sv. omša bude o 10:00 hod.
 4.9. – Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.
 14.9. – Krížová cesta na Jablonský vrch. Zhromaždíme sa o 17:00 pri kostole. Počas cesty
k prvému zastaveniu sa pomodlíme sv. ruženec. V prípade zlého počasia krížová
cesta bude v kostole a hneď po nej sv. omša.
 15.9. – Krížová cesta o 14:00 hod. v Zbudskom Dlhom vo farskej záhrade; o 15:00 na
Hrabovecký vrch. V Hrabovci n./L. sa zhromaždíme pri Dome nádeje. V prípade
zlého počasia krížová cesta bude v kostole.
 18.9. – zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 25.9. – pripomenieme si 17. výročie posviacky kostola v Jabloni.
–––––––––––––––––––––
 Veni Sancte: o silu a dary Ducha Svätého budeme prosiť pre našich žiakov a študentov
pred nedeľnou svätou omšou 4. 9. 2022. V Hrabovci n./L. bude Veni Sancte 5. 9.
2022 o 9:30 hod. pri svätej omši.
 Kántrové dni: 21.9., 23.9. a 24.9. sú jesenné kántrové dni. Záväzný pre nás je jeden
deň. Úmysel je: poďakovanie Bohu za tohtoročnú úrodu. Kto chce, môže priniesť
v košíku plody zeme pred oltár na požehnanie. (ZD – 20.9., HR – 21.9., JA – 22.9.,
SK – 23.9.)
 Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne: prebiehať bude od 14. do 16.
septembra. Slávnostnú sv. omšu (15.9.) o 10:00 bude celebrovať Mons. Viliam
Judák,
nitrianský
biskup.
Program
si
môžete
pozrieť
na
www.bazilika.sk/narodnaput
 Púť do Medžugoria: je naplánovaná v dňoch 9.10. – 15.10. Cena púte je 299€. V cene je
zarátané: doprava klimatizovaným autobusom, 4x ubytovanie v 4* hoteli, 4x
polpenzia, poistenie (nad 70.r. + 10€). Cena nezahŕňa (miestenka do prvej polovice
autobusu – 10€; fakultatívne výlety – Mostar 12€). Kto má záujem, môže sa
záväzne prihlásiť v sakristii kostola do 18.9. Poplatok pri zápise je 200€. Bližšie
informácie o púti si môžete pozrieť na: www.putnickezajazdy.sk/oktobrova-putdo-medzugoria-de-luxe-9-10-15-10-2022/
 Obnova ružencového bratstva v Hrabovci n./L.: pri hlavnom vchode do kostola sú
k dispozícií Prihlášky člena Ružencového bratstva, ktorú je potrebné vyplniť,
podpísať, vystrihnúť a najneskôr do 18. 9. priniesť do sakristie kostola. Na základe
platných prihlášok sa nanovo vytvoria členovia Živého (resp. Svätého a Večného
ruženca). Pozorne si prečítajte vaše záväzky a práva, ktoré svojim podpisom
potvrdíte! Následne v nedeľu 25.9. sa uskutočnia voľby horliteliek jednotlivých ruží,
hlavnej horliteľky (-ľa) RB ako aj finančnej komisie.
************
Sviatosť zmierenia na mesiac OKTÓBER
Jabloň
16:00 – 17:00
Štvrtok
29.9.2022
(2 kňazi)
Hrabovec n./L
17:15 – 19:00
Utorok 4.10.2022 Zbudské Dlhé
17:00 – 18:00
Štvrtok 6.10.2022 Slovenské Krivé
17:15 – 18:00

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

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM

LITURGICKÝ KALENDÁR

ČAS
18:30
17:00
17:30
18:00
18:30
16:00
17:45
18:30
8:00
9:15
10:30
9:30
18:30

Štvrtok

1.9.2022

Za duchovné povolania

Piatok

2.9.2022

Prvý piatok

Sobota

3.9.2022

Vigília 23. nedele cez rok

Nedeľa

4.9.2022

23. nedeľa cez rok
(ofera na kostol)

Pondelok

5.9.2022

Féria

Utorok

6.9.2022

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

7.9.2022
8.9.2022
9.9.2022
10.9.2022

Výročie posviacky katedr. chrámu
sv. Alžbety Uhorskej (sv.)
Sv. Košických mučeníkov (sp.)
Narodenie Panny Márie (sv.)
Féria
Vigília 24. nedele cez rok

Nedeľa

11.9.2022

24. nedeľa cez rok

Utorok

13.9.2022

Sv. Ján Zlatoústy, bisk. (sp.)

Streda

14.9.2022

Povýšenie Svätého Kríža (sv.)

Štvrtok

15.9.2022

Sedembolestná Panna Mária
patrónka Slovenska (sl.)

Piatok
Sobota

16.9.2022
17.9.2022

Sv. Kornélius a Cyprián (sp.)
Vigília 25. nedele cez rok

Nedeľa

18.9.2022

25. nedeľa cez rok
(zbierka na Rádio Lumen)

Utorok

20.9.2022

Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

21.9.2022
22.9.2022
23.9.2022
24.9.2022

Sv. Andrej Kim Taegon,
kňaz a spoločníci (sp.)
Sv. Matúš, apoštol (sv.)
Féria
Sv. Pius z Pietrelčiny (sp.)
Vigília 26. nedele cez rok

Nedeľa

25.9.2022

26. nedeľa cez rok

Utorok
Streda

27.9.2022
28.9.2022

Štvrtok

29.9.2022

Piatok

30.9.2022

Sv. Vincent de Paul, kňaz (sp.)
Féria
Sv. Michal, Gabriel, Rafael,
archanjeli (sv.)
Sv. Hieronym, kňaz a uč. C.(sp.)

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

September 2022
ÚMYSEL
 Andrej, Helena a Andrej Dzuro
Bohosl. slova
Za členov SNSJ
Bohosl. slova
 Michal Jacko ml., Mária a Michal Jacko
Sobášny obrad
Modlitba posvätného ruženca
ZBP bohuznámy (50.r.)
Za farnosť
ZBP Mária Dušáková (50.r.)
ZBP Viktória a jej rodičia
 Anna Bachurová
/Veni Sancte
ZBP Kristína (30.r.)

18:30 Zbudské Dlhé

Na úmysel rodiny

18:30
18:30
7:00
18:30
8:00
9:15
10:30
7:00
17:00
18:30
8:00
9:15
10:30
10:30
14:00
15:00
7:00
18:30
8:00
9:15
10:30

18:30 Zbudské Dlhé
18:30 Slov. Krivé

* za  zo Slovenského Krivého
* za  z Hrabovca n./L.
 Hilár Smetanka
 Marek a Ján
Za farnosť
ZBP Róbert a Daniel
ZBP bohuznámej rodiny
 Anna a Jozef Karoľ
Krížová cesta na Jablonský vrch
 Rozália Ondicová a krstný otec Pľuta
 Michal a Milan, kňaz
Za  z rod. Gamrátová, Július a Henrik
 Cyril a Andrej Gajdoš
 Pavlína, Anna, Verona a Michal Demčák
Krížová cesta vo farskej záhrade
Krížová cesta na Hrabovecký vrch
* za  z Jablone
Za farnosť
ZBP rod. Fejková, Španová a Poláčková
ZBP Imrich Motyka (70.r.)
ZBP Štefan Dzurov (55.r.)
 manž. Kulanoví, Kocajoví, Bodnároví,
Cuzberoví a Juraj
 Jozef Gamrát (1.výr.)
/kántry
 Štefan Pohl (1.výr.)
Na úmysel o. arcibiskupa
/kántry
ZBP bohuznámej
/kántry
 Štefan Hrin
ZBP Anton a Mária (50.r.manž.)
ZBP Agnesa Hodorová (60.r.)
/17.výr.posv.kost.
* za  zo Zbudského Dlhého
 Milan, Marián, Peter a Milan

19:00 Hrabovec n./L.

Za  z rod. Kolesárová, Slivková a Milan

18:30 Jabloň

 Ján a Terézia Andrejov, č. 60

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

18:30 Zbudské Dlhé
18:30
18:30
18:30
18:30
8:00
9:15
10:30

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

* HR  Miroslav Kataník, Jozef Smetanka st., Jozef Smetanka ml., Milan Bachura, Verona Kleštincová, Jozef Karoľ,
Štefan Pekala, Helena Senková, Helena Kocajová, Michal Smetanka, Michal Timuľak
* ZD  Anna Králiková, Michal Jesenko, Božena Smetanková
* JA  Paulína Kruľová, Danka Vukič, Štefan Gašpar, Oľga Dušáková, Mária Dzurová, Helena Valichnáčová,
Agnesa Demčáková
* SK  Mária Slivková, Milan Balica
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