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

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

Sobota 1.10.2022 Vigília 27. nedele cez rok 
16:00 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
 
Hrabovec n./L. 

Na úmysel o. arcibiskupa 

Večeradlo + sprievod so sochou 
Za členov bratstva sv. ruženca 

Nedeľa 2.10.2022 
27. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

ZBP Katarína s rodinou (40.r.) 
ZBP Marta Horvátová (70.r.) 
Za farnosť                  /odpustová slávnosť 

Pondelok 3.10.2022 Féria 18:00 Jabloň  Andrej a Katarína Kocka 
Utorok 4.10.2022 Sv. František Assiský (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé ZBP Paulína Kulanová 
Streda 5.10.2022 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Ján Palašta 
Štvrtok 6.10.2022 Za duchovné povolania 18:00 Slov. Krivé Za  rodičov, č. 2 

Piatok 7.10.2022 

 
Prvý piatok 

 
Ružencová Panna Mária (sp.) 

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

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

Bohosl. slova 
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
ZBP Mária (45.r.)                           /ipsa die 

Sobota 8.10.2022 Vigília 28. nedele cez rok 18:00 Jabloň ZBP rodina Labancová a Cichá 

Nedeľa 9.10.2022 28. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
 
Hrabovec n./L. 

Za farnosť 
Za  rehoľné sestry Pavla, Michaela, 
Euzevia a Theodozia 
ZBP Magdaléna CHrinová (75.r.) 

Utorok 11.10.2022 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Miroslav Kataník (1.výr.) 

Streda 12.10.2022 Féria 18:00 Zbudské Dlhé 
Za  z rod. Bovanová, Tkáčová a 
Pekalová 

Štvrtok 13.10.2022 Féria 18:00 Jabloň  Štefan Pohl 
Piatok 14.10.2022 Féria 18:00 Slov. Krivé  Mária Slivková (1.výr.) 
Sobota 15.10.2022 Vigília 29. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP pre krstnú 

Nedeľa 16.10.2022 29. nedeľa cez rok 

8:00 
9:15 

 
10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
 
Jabloň 

Za farnosť 
 Anna a Ján Džugan;  Verona a Michal 
Demčák 
ZBP Peter a Lucia (30.r.manž.) 

Utorok 18.10.2022 Sv. Lukáš, evanjelista (sv.) 18:00 Hrabovec n./L.  Helena Kocajová 
Streda 19.10.2022 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 
Štvrtok 20.10.2022 Féria 18:00 Jabloň * za  z Jablone 
Piatok 21.10.2022 Féria 18:00 Slov. Krivé  Fedor, Milan, Marián, Peter a Milan 

Sobota 22.10.2022 Vigília 30. nedele cez rok 
15:00
18:00 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 

Za novomanželov                             /sobáš 
 Anna a Jozef Duda  

Nedeľa 23.10.2022 
30. nedeľa cez rok 
„misijná nedeľa“ 
(zbierka na misie) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

Za farnosť 
ZBP rodina Tovcimáková 
ZBP Ondrej, Alexander a ich súrodenci 

Utorok 25.10.2022 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 26.10.2022 Féria 18:00 Zbudské Dlhé Za  z rodiny Hrinovej 
Štvrtok 27.10.2022 Féria 18:00 Jabloň  Pavlína Kruľová (1.výr.) 
Piatok 28.10.2022 Sv. Šimon a Júda, apoštoli (sv.) 18:00 Slov. Krivé  Milan Balica (1.výr.) 
Sobota 29.10.2022 Vigília 31. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé ZBP bohuznámej rodiny 

Nedeľa 30.10.2022 
31. nedeľa cez rok 

(zmena času: 3:00 => 2:00) 

8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za  z rodiny Chaľovej 
 Helena a Jozef Micanko 
ZBP Liliana s rodinou (30.r.) 

Pondelok 31.10.2022 Vigília Všetkých svätých 18:00 Slov. Krivé ZBP rodina Jakubová 
 

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

* ZD  Anna Králiková, Michal Jesenko, Božena Smetanková 
* JA  Danka Vukič, Štefan Gašpar, Oľga Dušáková, Mária Dzurová, Helena Valichnáčová, Agnesa Demčáková,           

Michal Dudo 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 10/2022; 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  



 
 

 
 

Pápež František a misie 

(...) Misijný príbeh Jorgeho Bergoglia sa začal 
už pri krste. Prvorodeného syna rodičov Maria a Reginy pokrstil misionár a 
salezián don Enrico Pozzoli. Tento Talian pôvodom zo Senny, malej dedinky               
v lombardskom regióne, ktorý imigroval do Argentíny v roku 1906, mal výrazný 
vplyv na formáciu súčasného pápeža a stal sa vzorom pre jeho duchovný život. 

Túžbu po misiách pociťoval Jorge už ako seminarista, a to najmä po ťažkej 
chorobe, keď musel podstúpiť operáciu, pri ktorej mu odstránili hornú časť pravej 
strany pľúc. Počas obdobia rekonvalescencie ho čoraz viac priťahoval duch 
Spoločnosti Ježišovej, preto sa definitívne rozhodol stať misionárom a patriť do 
rehoľnej spoločnosti, ktorú v roku 1540 založil svätý Ignác z Loyoly. 

Hoci bol vášnivým učiteľom a s obľubou prednášal argentínsku literatúru, 
túžil stať sa misionárom v ďalekých krajinách. Napísal list generálnemu 
predstavenému jezuitov, v ktorom ho žiadal o povolenie ísť do Japonska. 

„Chcel som byť misionárom, preto som napísal generálnemu predstavenému, 
ktorým bol vtedy Pedro Arrupe, aby ma poslal do Japonska alebo do inej krajiny. Ale 
on si to dobre premyslel a s veľkou láskou mi odpovedal: ,Mali ste vážne ochorenie 
pľúc a takáto ťažká práca nie je pre vás vhodná.‘ 

A tak som zostal v Buenos Aires,“ povedal pápež František počas stretnutia 
žiakov jezuitských škôl. I keď mu nebolo umožnené misijné pôsobenie v ďalekých 
krajinách, svojho misijného sna sa nevzdal. 

Jednoduchá misionárska Cirkev 

Neochabujúci záujem ohlasovať Ježiša Krista, a to predovšetkým chudobným, 
potvrdil Jorge Bergoglio, keď sa stal provinciálom jezuitov. Vytvoril vtedy skupinu 
misionárov žijúcich v najvzdialenejších a najopustenejších oblastiach vo vnútrozemí 
Argentíny, ale kultúrne bohatých, praktizujúcich ľudovú zbožnosť. (...) 

Pri téme misijnej činnosti vždy súčasný pápež zdôrazňoval stretnutie                 
s Ježišom ako základ učenia, ktoré vychádza zo spojenia s Kristom. Empatiou              
s ľuďmi na okraji spoločnosti, ako aj environmentálnymi témami, ktoré s ich 
situáciou úzko súvisia, sú preniknuté aj oficiálne dokumenty Svätého Otca. Rezonujú 
vo všetkých jeho encyklikách či posynodálnej apoštolskej exhortácii Querida 
Amazonia. Už v prvej encyklike Lumen fidei, považovanej za programovú, vyzval na 
návrat k jednoduchej, misionárskej Cirkvi, vnímavej na potreby dnešného sveta. (...) 
( zdroj: www.katolickenoviny.sk/misie/category/misie/article/papezov-misijny-pribeh-sa-
zacal-pri-krste.xhtml ,krátené)  

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Prísľub Panny Márie pre tých, čo 

sa budú modliť ruženec 

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj 
ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a 
hojnosť milostí. 
2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, 
dostanú zvláštnu milosť. 
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a 
zaženie blud. 
4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti 
srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných 
veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom. 
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú. 
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy 
nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa 
obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život. 
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi. 
8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti 
účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým. 
9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu. 
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi. 
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš. 
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách. 
13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú 
mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor. 
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry 
Ježiša Krista. 
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia. 
  
Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la 
Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. 
Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli 
zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“ 

 (z knihy Ruženec, S Máriou kontemplovať Krista, 
Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005, str. 13–14) 

 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac október 

 1.10.  - Fatimskú sobotu začneme modlitbu posvätného ruženca o 17:00 hod. 
a v sprievode so sochou Panny Márie prejdeme ulicami Hrabovca n./L. 
Pokračujeme svätou omšou a po sv. omši budeme môcť Eucharistický 
večer prežiť aj v osobnej tichej adorácii pred Sviatosťou Oltárnou do 
21:30 hod. 



 2.10. - Odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Hrabovci n./L. 
o 10:30 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Peter Kentoš, farár 
v Kapušanoch pri Prešove. V mene veriacich z Hrabovca n./L. srdečne 
pozývam všetkých veriacich z celej farnosti.  
Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.  

 6.10.  -  Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. Po        
sv. omši v Slovenskom Krivom bude pobožnosť za duchovné povolania. 

 7.10. –  Prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia pre chorých - ako zvyčajne 
začnem od Hrabovca n/L. od 9:00. Chorých nahláste v sakristii kostola. 
PRED DUŠIČKAMI BUDEM SV. ZMIERENIA CHORÝM VYSLUHOVAŤ V PIATOK 28.10. 

 7.10. - pre Hrabovec n./L. je v tento deň (lat. ipsa die) slávnosť Ružencovej 
Panny Márie.  

 11.10.  -  Kňazské rekolekcie nášho dekanátu v Mysline. 
 23.10.  – Misijná nedeľa (deň modlitieb za misie). V túto nedeľu je zbierka na 

misie. Za milodary Pán Boh zaplať.  
 30.10.  –  Zmena času - v noci zo soboty na nedeľu (29.10. na 30.10.) sa posúva čas 

o hodinu späť, z 3:00 na 2:00 hod. 
--------------------------------- 
 Zmena času sv. omší: večerné sv. omše sa od tohto mesiaca (od 1.10.) posúvajú 

na 18:00 hod. 
 Modlitba sv. ruženca: Začíname mesiac október, mesiac sv. ruženca, ktorý sa 

spoločne budeme modliť v našich chrámoch každý deň o 18:00 hod. Ak je 
v daný deň sv. omša, modlitbu sv. ruženca sa pomodlíme pred sv. omšou.   
V nedeľu bude    sv. ruženec o 14:00 hod. v rámci pobožnosti. 

 Úplné odpustky: Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole,             
v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom 
združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého 
ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie 
o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa 
zaužívaného zvyku. 

 Celodiecézna odpustová slávnosť k úcte Ružencovej Panny Márie v Obišovciach 
bude v dňoch 1.10. – 2.10. Slávnostnú sv. omšu v nedeľu o 10:30 bude 
celebrovať Mons. Bernard Bober, arcibiskup, metropolita, homíliu 
prednesie Mons. Jozef Jarab, bývalý rektor Katolíckej univerzity                     
v Ružomberku. Program si môžete pozrieť na:  
http://www.farnostobisovce.sk/program-odpustovej-slavnosti-v-
obisovciach/ 

************ 
SVIATOSŤ ZMIERENIA NA MESIAC – NOVEMBER (PRED DUŠIČKAMI) 

Sobota 

(2 kňazi) 
29.10.2022 

Hrabovec n./L. 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 

13:30 – 15:00    

 15:00 – 16:00  
16:00 – 17:30 

Pondelok 31.10.2022 Slov. Krivé 17:00 – 18:00 



 


