Dobrovoľný
príspevok: 0,20 €

Lúčenie
Ak nastane situácia, pri ktorej sme nútení sa
s niekým alebo s niečím rozlúčiť, nastávajú pre nás ťažké chvíľky. S niečím
sa rozlúčiť, to neprináša až taký smútok. V prípade lúčenia sa s niekým je celá naša
osobnosť v strehu. Hlavne ak je to človek, ktorý s nami žil, vykonal s nami kus práce,
prešiel spolu s nami určitý kus životnej cesty. Lúčenie je ťažké a bolí. Tak spomína
aj životná múdrosť. A prečo je to také ťažké a bolestné?
Rozlúčka je úzko spätá s naším životom. Už ráno sa lúčime s deťmi,
manželom... a odchádzame za svojimi povinnosťami. Berieme to ako samozrejmosť.
Veď sa vrátim domov a život pôjde ďalej. Lúčime sa s tým vedomím, že sa vrátime
späť.
Lepší pohľad na fakt rozlúčky nám dáva turista a emigrant. Spoločné je im to,
že cestujú. Rozdiel je v tom, že turista cestuje po krajinách a má úmysel vrátiť sa
späť domov. Emigrant naopak. Ten rozlúčku vidí pod ozajstným, pravým významom
slova zbohom. Nechce sa vrátiť. Hľadá uplatnenie v živote celkom inde. Nie sme my
takými turistami? Alebo emigrantmi? Kde sa nájdem ja, ty, my, vy? Nech naše ranné
zamávanie svojim blízkym ako znak pozdravu má ozajstnú príchuť rozlúčky. Veď čo
keď. Nech ranné, možno trochu zaspaté „dovidenia“ alebo „čau“ sú vyslovené
s pocitom možnosti stretnutia.
V našom národe je hlboko zakorenená láska
k domovu. Je to veľký poklad našich predkov.
Niekedy sa bežne pozdravovalo pri odchode
z domu, za prácou, či za záľubou pozdravom
„zbohom“. To bolo takou vzdialenou
prípravou na rozlúčku. Čo keď je to posledný
pohľad na svojich blízkych a srdcu drahých?
Raz nastane aj to najbolestnejšie lúčenie –
lúčenie s milovanou osobou a odprevádzanie
na večnosť. Vtedy je to už skutočne
poslednýkrát a nám je ľúto, že sme voči ním nestihlo „to“ alebo „ono“. Ostávajú nám
už len v spomienkach kedykoľvek v roku, ale najviac azda počas dušičkového
obdobia. Nezabúdajme na nich, na ich lásku... , predovšetkým nezabúdajme na nich
v našich modlitbách.
Prajem vám, aby rozlúčky, ktoré prinesie život ste prežívali v plnosti viery,
lásky a nádeje.

Arcibiskup Bernard Bober je novým predsedom KBS
V pondelok 10. októbra 2022 na 103. plenárnom
zasadnutí KBS v Badíne bol košický arcibiskup
metropolita Mons. Bernard Bober v tajných
voľbách zvolený za nového predsedu Konferencie
biskupov Slovenska na obdobie štyroch rokov. Vo
funkcii po štyroch funkčných obdobiach vymení
bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons.
Stanislava Zvolenského. Podpredsedom KBS sa
stal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
Novozvolený predseda KBS ďakuje biskupom za dôveru.
„Ďakujem biskupom za podporu a dôveru. Je to náročná úloha, ktorá stojí pred mnou. Na
jej začiatku, pre dobro veriacich na Slovensku, prosím všetkých o modlitbu za mňa a túto
službu. Preberám ju v pokore a skromnosti. Ďakujem otcovi Stanislavovi Zvolenskému,
bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi, ktorý dlhé roky viedol biskupskú
konferenciu. Je na čom stavať, a preto ďakujem za všetko, čo dobré vykonal. Svoju osobnú
službu zverujem našej patrónke Sedembolestnej Panne Márii a svätým košickým
mučeníkom."
K zvoleniu srdečne blahoželáme aj my, rodáci a zahŕňajme o. arcibiskupa do našich
modlitieb.

OZNAMY

Program aktivít a liturgických slávení na mesiac november
 1.11. - Slávnosť všetkých svätých – v tento deň bude svätú omšu o 10:30
v Zbudskom Dlhom slúžiť Mons. Bernard Bober, arcibiskup.
Dušičkové pobožnosti na cintorínoch budú takto:
Zbudské Dlhé – po sv. omši
Slov. Krivé
– 9:00 hod.
Hrabovec n./L. – 14:30 hod.
Jabloň
– 14:30 hod.
Pol hodiny pred pobožnosťou sa pomodlíme sv. ruženec pri kríži na cintoríne.

 4.11. - prvý piatok v mesiaci
 5.11. - Fatimská sobota – v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca
o 17:15 hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. Srdečne pozývam veriacich
z celej farnosti.
Celodenná farská poklona; časový harmonogram:
Zbudské Dlhé 10:00 – 15:30
Jabloň
10:30 – 16:30
Hrabovec n./L. 10:15 – 17:00
Sl. Krivé
10:45 – 16:00
Prosím, zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.
 6.11. - Prvá nedeľa v mesiaci – ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.
 10.11. - Rekolekcie kňazov nášho dekanátu budú v tomto mesiaci v Michalovciach.
 13.11. - „Dobročinná zbierka sv. Alžbety.“ Za vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
 20.11. - nedeľou „Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme“ sa končí liturgický rok
a 1. adventnou nedeľou začína nový liturgický rok. Vo všetkých kostoloch
po sv. prijímaní bude vyložená Sviatosť Oltárna a obnovíme si zasvätenie

ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých
podmienok môžeme získať úplné odpustky.
 26.11. - konajú sa celodiecézne rekolekcie k úcte sv. Ondreja, patróna arcidiecézy
slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
 27.11. - Pri všetkých sv. omšiach z 1. adventnej nedele bude požehnanie adventných
vencov. Kto chce, môže si priniesť adventný veniec na požehnanie pred
oltár. V túto nedeľu bude zbierka na charitu. Za milodary Pán Boh zaplať.
–––––––––––––––––––––
 Sviečka za nenarodené deti: v deň, keď si budeme spomínať na našich zosnulých
(2.11.), môžeme si spomenúť aj na zomrelé nenarodené deti a zapáliť sviečku aj im.
 Úplné odpustky počas dušičkovej oktávy:
Kto v tento deň nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš
a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam
v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. zmierenia, sv. prijímanie, modlitba na
úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť náklonnosť
k hriechu. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz
denne od 1. novembra do 8. novembra. Aby ste mohli získavať tieto odpustky,
sv. prijímanie budem podávať podľa rozpisu, ktorý bude vyvesený aj na nástenke
v kostole. Zároveň v tieto dni budú otvorené aj kostoly na osobnú modlitbu pred
svätostánkom.
 3.11. slávi 72. rok života náš rodák, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober. Pamätajme
na o. arcibiskupa aj v našich modlitbách.
 Svetový deň chudobných: 13.11. je 6. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil
pápež František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016. Touto
formou pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným,
slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. Posolstvo Svätého Otca na
Svetový deň chudobných si môžete prečítať na: www.tkkbs.sk
 Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) bude tohto roku 19.11.2022 v Snine.
Program podujatia, ako aj prihlasovací formulár je zverejnený aj na našej farskej web
stránke.
************
Rozpis podávania Eucharistie počas dušičkovej oktávy – 2022
Dátum
Hrabovec n./L.
Zbudské Dlhé
Jabloň
Slov. Krivé
1.11.2022
pri omši
pri omši
pri omši
9:15
2.11.2022
pri omši
pri omši
pri omši
pri omši
3.11.2022
pri omši
17:45
17:15
17:00
4.11.2022
17:30
pri omši
pri omši
16:30
5.11.2022
pri omši
15:30
16:30
16:00
6.11.2022
14:00
pri omši
pri omši
pri omši
7.11.2022
18:00
16:45
pri omši
pri omši
8.11.2022
pri omši
pri omši
16:45
16:30

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

Rozpis svätých omší na mesiac:
DÁTUM
Utorok

1.11.2022

LITURGICKÝ KALENDÁR
Všetkých svätých (sl.)
Prikázaný sviatok
/dušičkové pobožnosti/

Streda

2.11.2022

Spomienka na všetkých verných
zosnulých

Štvrtok

3.11.2022

Za duchovné povolania

Piatok

4.11.2022

Prvý piatok

Sobota

5.11.2022

Vigília 32. nedele cez rok
Celodenná farská poklona

Nedeľa

6.11.2022

32. nedeľa cez rok
(ofera na kostol)

Pondelok

7.11.2022

Féria

Utorok

8.11.2022

Féria

Streda

9.11.2022

Výr. posv. Lateránskej baziliky

Štvrtok

10.11.2022

Sv. Lev Veľký, pápež (sp.)

Piatok

11.11.2022

Sv. Martin z Tours, bisk. (sp.)

Sobota

12.11.2022

Vigília 33. nedele cez rok

Nedeľa

13.11.2022

33. nedeľa cez rok
(Dobroč. zbierka sv. Alžbety)

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

15.11.2022
16.11.2022
17.11.2022
18.11.2022

Sobota

19.11.2022

Nedeľa

20.11.2022

Nášho Pána Ježiša Krista,
Kráľa neba i zeme

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

22.11.2022
23.11.2022
24.11.2022
25.11.2022
26.11.2022

Sv. Cecília, panna a muč. (sp.)
Féria
Sv. Ondrej Dunc-Laka a spoloč.
Féria
Vigília 1. adventnej nedele

Nedeľa

27.11.2022

1. adventná nedeľa
(zbierka na charitu)

Pondelok
Utorok
Streda

28.11.2022
29.11.2022
30.11.2022

Féria
Féria
Sv. Ondrej, apoštol (sv.)

Féria
Féria
Sv. Alžbeta Uhorská, reh. (sp.)
Féria
Vigília Nášho Pána Ježiša Krista,
Kráľa neba i zeme

ČAS

MIESTO

8:00 Jabloň
9:00 Hrabovec n./L.
10:30
17:00
17:00
18:00
18:00

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

18:00 Hrabovec n./L.
16:30
17:00
17:30
18:00
17:15
18:00
8:00
9:15
10:30
17:15
18:00
17:15
18:00
17:15
18:00
18:00
17:15
18:00
18:00
8:00
9:15

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

10:30
18:00
18:00
18:00
18:00

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

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

18:00 Jabloň
8:00
9:15
10:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
8:00
9:15
10:30
18:00
18:00
18:00

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

November 2022
ÚMYSEL
ZBP novomanželia Belicoví
 Štefan a Verona Cichý;  Ján a Mária
Valichnáč
Helena,Ján a Michal Slivka(Mons. B. Bober)
 Ján, Anna, Milan kňaz, Štefan a Ján
 Jozef
Za zosnulých
Za zosnulých
 Anna a Štefan Kolesár,  Mária a Andrej
Židzik
Bohosl. slova
Za členov SNSJ
Bohosl. slova
 Pavol a Helena
Modlitba posvätného ruženca
Za členov bratstva sv. ruženca
Za farnosť
ZBP Martin (30.r.)
ZBP a poďakovanie za 40.r. – Martin
 Michal a Milan Balica, kňaz
 Danka Vukič (1.výr.)
 Helena a Karl
 Jozefína a Július Maliňák
 Peter Rudík
 Štefan Pohl
 Ján Tkáčik, kňaz
 Anna Králiková (1.výr.)
 Jozef, Anna, Peter a Pavol Kolesár
ZBP Jozef (60.r.)
ZBP Andrej
 Juraj a Bernardína Gamrát, Marta
Majerníková
ZBP Ján a Agnesa (30.r.manž.) a Adam (15.r.)
* za  z Hrabovca n./L.
* za  zo Zbudského Dlhého
 Ján, Terézia, Ján a Peter
* za  z Jablone
 Rudolf, Hildigard, Paula a Don Salvadore
ZBP Peter (40.r.)
ZBP Jozef (50.r.)
ZBP Helena Karoľová (80.r.)
 Jozef Smetanka st. (1.výr.)
 Andrej, Helena a Anna
ZBP pre syna (35.r.)
 Mária Gergeľová
ZBP rodina Dudová, č. 98
 Jozef Smetanka, ml. (1.výr.)
 Mária
ZBP Katarína (50.r.)
Na úmysel rodiny
 Milan Bachura (1.výr.)
 Mária a Ján Dudo, č. 96

* HR  Verona Kleštincová, Jozef Karoľ, Štefan Pekala, Helena Senková, Helena Kocajová, Michal Smetanka,
Michal Timuľak, Štefan Gamrát
* ZD  Michal Jesenko, Božena Smetanková
* JA  Štefan Gašpar, Oľga Dušáková, Mária Dzurová, Helena Valichnáčová, Agnesa Demčáková, Michal Dudo
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