
 
 

 
 

Dar 

Mnohí z nás vzdychajú nad konvenčnou 
nutnosťou darovania, ktorá sa aj v našich krajoch spojila s Vianocami. Nevieme si 
ich už predstaviť, milí priatelia, bez každoročného rituálu trpezlivého a precízneho 
balenia a potom nedočkavého očakávania „čo nám priniesol Ježiško“. Sami si však 
uvedomujeme, že radosť nemusí byť úmerná počtu balíkov, či veľkosti daru. 

A predsa patria Vianoce a darovanie nerozlučne spolu. Samotným a najväčším 
darom je Syn Boží. Je neodvolateľným darom Boha pre tento svet. Vianociam porozumieť 
a správne ich sláviť znamená tento dar prijať; znamená to dať Bohu priestor vo vlastnom 
živote a tiež obdarovať iných. 

Ježiš neskoršie vyriekol vetu, ktorá síce nie je obsiahnutá v evanjeliu, vyslovil ju sv. 
Pavol pri rozlúčke v Miléte. Je to základná myšlienka života veriaceho, ale tiež každého, 
komu leží na srdci cesta ľudstva, bez ohľadu na to, aký má vzťah k viere. Znie: „Blaženejšie 
je radšej dávať, ako prijímať“ (porov. SK 20, 35). 

Na prvé počutie v nás, azda vzbudzuje nevôľu, pretože mentalita ľudí je vo 
všeobecnosti orientovaná opačne: oveľa lepšie je dostávať, ako dávať. Nedivme sa – je to 
v zhode so sebectvom, ktoré stavia vlastnú osobu do stredobodu a ostatných do nášho 
okruhu a do našej služby. 

Ježiš ide inou cestou, podľa mnohých paradoxnou. Ak chceš 
radosť pravú, trvalú a hlbokú, nie povrchnú a chvíľkovú, usiluj 
sa dávať, buď pripravený slúžiť nezištne, dobrovoľne, 
rozdávaj sa... 
Aké smutné, fádne, plytké by bolo ľudstvo, obmedzené na 
obchodné vzťahy – ja dám  tebe, ty dáš mne – bez úsmevu 
nezištnosti, veľkodušnosti, radostnej služby. 
Treba sa nám neustále uberať tým smerom radosti, ktorý 
naznačil Kristus: žiť život v rozdávaní sa, v dobrovoľnej 

službe, prinášať úsmev ľuďom a svetu svoju veľkodušnosť. Toľko dobra je na svete, no 
nikdy ho nie je dosť na to, aby odpovedalo na všetky očakávania a všetky nádeje ľudí, 
najmä tých, čo žijú v núdzi, tých, čo trpia, tých, čo vystierajú ruku, aby istejšie vykročili na 
cestu každodenného života. To, čo my môžeme dať druhým – náš čas, naše schopnosti – to 
je, pravdaže, len drobnosť v porovnaní s obrovskými potrebami ľudstva; je to – ako sa 
vraví – kvapka v mori; no nezabúdajme, že je to kvapka, ktorá dáva zmysel a cenu nášmu 
žitiu, dáva nám pocit užitočnosti, zaplaví nás vnútorným pocitom, ktorý prináša pokoj, 
radosť a vynahradzuje nám všetku tú námahu, čo si vyžaduje nezištná služba. 

Pripomeňme si to aj v týchto dňoch, viac ako romantických, kedy sa nám dostalo 
Daru najväčšieho. On nechce menej ako naše srdce. 

(z knihy: Viliam Judák: „V jasliach položený“, s. 71 – 73, krátené) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Adventné obdobie 

Advent je obdobie očakávania, 
obrátenia a nádeje: očakávania, ktoré 
je spomienkou na prvý skromný 
príchod Spasiteľa, ale aj modlitbou 
prípravy na posledný slávny príchod 
Krista; obrátenia, na ktoré liturgia 
tohto obdobia často vyzýva hlasom 
prorokov; a radostnej nádeje, že spása, 
ktorú už Kristus zavŕšil, a milosť, ktorá 
je už prítomná vo svete, spejú k svojmu 
dozretiu a plnosti, čím sa prísľub mení 
na vlastnenie a viera na videnie.  

Vianočné obdobie 

Vo Vianočnom období Cirkev slávi 
tajomstvo Zjavenia Pána:  
jeho skromného narodenia 
v Betleheme, zvestovaného pastierom, 
prvotine Izraela, ktorá príjme 
Spasiteľa; zjavenia sa mudrcom od 
východu, prvotine pohanov, ktorí 
v novonarodenom Ježišovi poznávajú 
a klaňajú sa Kristovi Mesiášovi.  
 
(Direktórium o ľudovej zbožnosti 
a liturgii, SSV 2005, s. 96).

 

Predvianočný zhon 

          Každým rokom mnohých z nás priam až znervózňuje predvianočný zhon – z každej 
strany počúvame vianočné piesne, koledy, obchodníci nám pripomínajú, aby sme ani tento 
roka nezabudli na darčeky pre našich blízkych, uvádzajú rôzne akcie, predbehávajú sa 
v reklamách.... Aj keď je ešte hlboký adventný čas.  

Je pravda, že komerčný pohľad obchodníkov na vianočné sviatky nezmeníme, ale 
môžeme sa od nich aj my kresťania niečo naučiť. Pozoruhodná je ich vynachádzavosť, 
vytrvalosť a tvorivosť, ktorú dokážu využiť, ak chcú predať čo najviac svojho tovaru. 
Pozoruhodná je aj výdrž uzimených predavačov v stánkoch i kupujúcich v rade pred 
pokladnicou. To všetko nám môže slúžiť aj ako povzbudenie. Stačí spraviť len jeden krok, 
ten smerom k sebe, a povedať si: „Čím ja prispievam k svojmu duchovnému prežívaniu, 
duchovnému obohateniu? Nestojí sa mi v rade na spoveď ťažšie než v obchode 
s hračkami?” Ak si osvojíme takýto pohľad, na každom kroku budeme nachádzať impulzy 
na zmobilizovanie svojej predvianočnej duchovnej vynachádzavosti a obetavosti. Veď keď 
to dokážu obchodníci kvôli zisku, prečo nie my kresťania kvôli samému Kristovi?! Náš 
pohľad na svet má byť pozitívny, teda vidieť aj v negatívnych javoch podnet na to dobré. 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac december 

 1.12.  -  Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania. 

 2.12.  - Prvý piatok - prvopiatková sv. spoveď vypadá, nahrádza ju vianočná              
sv. zmierenia. Kto bude potrebovať sv. zmierenia pred prvým piatkom, 
budem k dispozícii pol hodiny pred sv. omšou. (od 28.11. do 1.12.). 

 3.12.  - Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca 
o 17:15 hod. a slávením sv. omše o 18:00 hod. 

 4.12. -   Prvá nedeľa v mesiaci - ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať.  
      Prvonedeľná pobožnosť:  

Hrabovec n./Lab.    14:00 – pobožnosť; 14:15 – ruženec;  
Zbudské Dlhé   14:00 – ruženec; 14:30 - pobožnosť 



  8.12. -  Prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
 24.12. - Slávnostnú štedrú večeru začneme spoločne zjednotení v kruhu svojich 

blízkych okolo štedrovečerných stolov o 18.00 hod. rodinnou liturgiou. 
 31.12. -   posledný deň v roku. Kto sa zúčastní na speve hymnu „Teba Bože chválime“, 

môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.  
 1.1.  -  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) - v tento deň každú sv. omšu 

začneme vzývaním Ducha Svätého s prosbou o pomoc pre nastávajúci rok 
2023. Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky. Zároveň je to 
Prvá nedeľa v mesiaci - ofera na kostol. Za milodary Pán Boh zaplať. 

––––––––––––––––––––– 
 Zimné kántrové dni: V dňoch 7.12.; 9.12. a 10.12.2022 sú zimné kántrové dni. 

Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba o príchod Kristovho kráľovstva 
do rodín, duchovná obnova rodín a modlitba o pokoj a spravodlivosť vo svete. 

 Roráty: ranné sv. omše o 6.00 hod. budú rorátne. 
 Spoveď chorých: Spoveď chorých pred vianočnými sviatkami budem 19.12.2022 

(pondelok) od 9:00 hod. Prosím, aby ste ich nahlásili v sakristii kostola. 
 „Hľadáme prístrešie...“ od 15.12. do 23.12.2022 sa budeme modliť deviatnik vždy       

o 18:00 hod., ak je večer sv. omša, deviatnik sa pomodlíme pred sv. omšou. 
 Betlehemské svetlo: 24. 12. od 9:00 do 12:00 budete si môcť prevziať betlehemské 

svetlo zo všetkých našich kostolov do svojich domovov. 
 Trojkráľové požehnanie príbytkov: po dvojročnej pauze bude znovu možné dať si 

požehnať príbytok. Požehnávať budeme: v HR a ZD na slávnosť Troch kráľov 
6.1.2023 od 13:00 a v SK a JA v nedeľu 8.1.2023 taktiež od 13:00.  
Kto má záujem dať si požehnať príbytok, nech to nahlási v sakristii kostola. 

 Púť košickej arcidiecézy do Libanonu – po stopách sv. Charbela, Pána Ježiša              
a sv. Pavla: púť sa uskutoční v dňoch 20.3.2023 – 26.3.2023 a 21.3.2023 – 
27.3.2023. Cena: 1130€. Bližšie informácie a program púte je na stránke 
www.ke-arcidieceza.sk. Kto má záujem, môže sa nahlásiť priamo cestovnej 
kancelárii Awertravel, tel.: 034/6513896, 0905974264, e-mail: 
awertravel@awertravel.sk   

 Vianočná sviatosť zmierenia:  

Piatok 16. 12. 2022 
Zbudské Dlhé         (2 kňazi) 
Jabloň                      (3 kňazi) 
Hrabovec n./L.      (5 kňazi) 

16:30 – 17:30 
16:30 – 17:30 
17:30 – 18:30 

 

sv. prijímanie bude v ZD a JA podávané o 17:15 (resp. po skončení spovedania) 

Pondelok 19. 12. 2022 Slov. Krivé              (2 kňazi) 17:00 – 18:00 

 
Milostiplný a požehnaný čas Adventu a Vianoc,  

radosť, pokoj a lásku v kruhu najbližších  
Vám všetkým z úprimného srdca želá  

duchovný otec Peter 



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

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

Štvrtok 1.12.2022 Za duchovné povolania 18:00 Slov. Krivé  Peter Rudík 

Piatok 2.12.2022 Prvý piatok 

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

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

Bohosl. slova 
Za členov SNSJ 
Bohosl. slova  
 Jozef Halajčík 

Sobota 3.12.2022 Vigília 2. adventnej  nedele 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. 
Modlitba posvätného ruženca 
ZBP Beáta (50.r.) 

Nedeľa 4.12.2022 
2. adventná nedeľa 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

 Michal, Anna a Milan 
ZBP Samuel (25.r.) 
Na úmysel o. arcibiskupa 

Pondelok 5.12.2022 Votívna o Panne Márii 6:00 Jabloň  Štefan Dzurov 
Utorok 6.12.2022 Votívna o Panne Márii 6:00 Zbudské Dlhé  Jozef 
Streda 7.12.2022 Vigília z nasledujúcej slávnosti 18:00 Slov. Krivé ZBP pre členov ružencového bratstva 

Štvrtok 8.12.2022 
Nepoškvrnené Počatie  

Panny Márie  
 (prikázaný sviatok) 

16:30 
17:30 
18:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP Verona Dutková 
 Božena Smetanková 
Zaz rod.Karoľovej,Demčákovej a Juraj Karoľ 

Sobota 10.12.2022 Vigília 3. adventnej  nedele 18:00 Jabloň ZBP rod. Dudová, Ficiková a Greňová 

Nedeľa 11.12.2022 3. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 

 Mária a Jozef Majerník 
 Cyril, Katarína a Igor 
ZBP pre Vlada s rodinou 

Utorok 13.12.2022 Votívna o Panne Márii 6:00 Zbudské Dlhé  Štefan, Anna a Tomáš 
Streda 14.12.2022 Votívna o Panne Márii 6:00 Jabloň  Margita, Štefan, Mária, Štefan a Anna 
Štvrtok 15.12.2022 Votívna o Panne Márii 6:00 Slov. Krivé  Andres, Margita a Štefan 
Piatok 16.12.2022 Votívna o Panne Márii 18:30 Hrabovec n./L.  Štefan a Štefan            /HR, JA a ZD-spoveď 
Sobota 17.12.2022 Vigília 4. adventnej  nedele 18:00 Slov. Krivé Za farnosť 

Nedeľa 18.12.2022 4. adventná nedeľa 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 
Hrabovec n./L. 

 Michal, Ema a Helena 
 Ján a Helena Balica 
ZBP Eva Dudová (60.r.) 

Pondelok 19.12.2022 Féria 
6:00 

 
18:00 

Jabloň 
 
Slov. Krivé 

 Anna a Ján Bukovčík;  Anna a Ján Židzik, 
Helena Kocajová 
za duše nenarodených detí           /SK-spoveď 

Utorok 20.12.2022 Féria 6:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 21.12.2022 Féria 6:00 Jabloň * za  z Jablone 
Štvrtok 22.12.2022 Féria 6:00 Hrabovec n./L.  Ján, Michal a Verona 
Piatok 23.12.2022 Féria 6:00 Zbudské Dlhé  Pavol, Matilda a Marián 

Sobota 24.12.2022 Štedrý deň 
22:00 
24:00 
24:00 

Hrabovec n./L. 
Jabloň 
Zbudské Dlhé 

ZBP Mária a Štefánia 
ZBP vnučky, vnukov a ich rodičov 
ZBP rod. Králiková a Kuľhová 

Nedeľa 25.12.2022 
Narodenie Pána 

(slávnosť) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

ZBP Michal 
ZBP rod. Kondorová, Pavlíková a Zelinková 
ZBP matky 
ZBP brat Jozef (70.r.) 

Pondelok 26.12.2022 Sv. Štefan, prvomučeník (sv.) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

ZBP rod. Dudová, Grešová a Buríková 
ZBP a pokoj bohuznámej 
ZBP rod. Meždejová a Marečinová 
ZBP rodina Sakalíková 

Utorok 27.12.2022 Sv. Ján, apoštol a evanjelista (sv) 18:00 Hrabovec n./L.  Verona Kleštincová (1.výr.) 
Streda 28.12.2022 Sv. neviniatka, mučeníci (sv.) 18:00 Jabloň  Anna a Juraj Hodor 
Štvrtok 29.12.2022 5-ty deň v oktáve Narod. Pána 18:00 Slov. Krivé  Helena, Michal a Veronika 
Piatok 30.12.2022 Svätej Rodiny (sv.) 18:00 Zbudské Dlhé  Anna a Michal Slobodník 
Sobota 31.12.2022 Vigília Panny Márie Bohorodičky 17:00 Zbudské Dlhé Poďakovanie Bohu za farnosť, r. 2022 

Nedeľa 1.1.2023 
Panny Márie Bohorodičky 

(ofera na kostol) 

8:00 
9:00 
9:15 

10:30 

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

ZBP Helena (70.r.) 
 Michal Jesenko (1.výr.)  
ZBP Patrik (50.r.) 
ZBP Lívia (25.r.) 

 

* HR  Jozef Karoľ, Štefan Pekala, Helena Senková, Helena Kocajová, Michal Smetanka, Michal Timuľak, Štefan Gamrát 
* JA  Štefan Gašpar, Oľga Dušáková, Mária Dzurová, Helena Valichnáčová, Agnesa Demčáková, Juraj Antoník,         

Michal Dudo 
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