
 
 

 
 

Zjavenie Pána – Traja králi 

O troch kráľoch sa píše vo Sv. písme ako o 
mudrcoch, ktorí prichádzajú od východu. Pochádzali možno z Perzie alebo z 
Médie, možno z Chaldejska alebo z Arábie. Zaoberali sa prírodnými vedami, najmä 
skúmaním hviezd. Požívali ešte väčšiu úctu ako králi, keďže obyčajne boli radcami 
kráľov a ich činnosť bola zahalená rúškom tajomstva. Z evanjelistov hovorí o nich 
akurát Matúš (2. kap.). O ich počte sa však nezmieňuje, nevieme, koľko ich bolo. 
Číslo tri je tiež záležitosť tradície a nie je potvrdené. Možno to vzniklo na základe 
troch darov, ktoré sa spomínajú v evanjeliu – zlato, kadidlo a myrha. Tiež mená 
Gašpar, Melichar a Baltazár pochádzajú až z 12. storočia, kedy ich tak pomenovali na 
parížskej univerzite. Nič viac nevieme povedať ani o hviezde, ktorá sa spomína v 
evanjeliu a ktorá ich priviedla až do Betlehema. Existujú rôzne dohady a aj v 
súčasnosti sa rozvíjajú viaceré teórie. 
Keď teda mudrci prišli do Jeruzalema, vypytovali sa na novonarodeného židovského 
kráľa. Príchod mudrcov nemohol ostať nepovšimnutý, spôsobili rozruch v celom 
meste. Sám Herodes, ktorý tam bol vtedy kráľom, si ich dal zavolať a vyzvedal od 
nich do podrobností, čo tam hľadajú. Herodesovi radcovia mu potvrdili, že v meste 
Betleheme sa má narodiť prisľúbený vykupiteľ, Boží Syn, kráľ. Herodes potom 
mudrcom prikázal, aby mu oznámili, keď ho nájdu, kde sa nachádza, aby sa mu 
mohol aj on pokloniť. Bola to lož, lebo ho chcel zavraždiť, bál sa o svoj trón. Mudrci 

našli dieťa aj s rodinou. Matúš píše, že vošli do domu, 
zdá sa teda, že to bolo už nejaký čas po narodení a 
podarilo sa im nájsť bývanie v dome, aby nemuseli byť v 
maštali. Dejepisec Herodot hovorí o zvyku na Východe, 
podľa ktorého keď sa stretli dvaja rovnocenní muži, 
objali sa, no ak bol jeden z nich vyššie postavený, ten 
druhý pred ním pokľakol. Keďže si mudrci pokľakli na 
zem – ako píše ďalej Matúš – tým prejavili, že narodené 
Dieťa uznávajú za vyššie postavené, ako sú oni. 
Nevieme určiť, či poznali a uznali jeho Božský pôvod 

alebo ho považovali za výnimočného kráľa. V tej chvíli mu dali aj dary – zlato, 
kadidlo a myrhu. V kresťanskom výklade symboliky darov sa hovorí o tom, že zlato 
upozorňuje na Kristov kráľovský pôvod, kadidlo na božskú podstatu jeho existencie 
a myrha používajúca sa pri balzamovaní naznačuje Kristovu obetu za spásu ľudstva. 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Písmo ďalej píše, že mudrci, varovaní vo sne, cestou späť obišli kráľa Herodesa. Viac 
o nich nevieme. 

Na sviatok Zjavenia Pána sa pri svätých omšiach požehnáva voda, soľ a krieda. 
Je to starý zvyk. Následne potom kňazi chodia po príbytkoch ľudí, aby ich 
požehnávali vodou, ktorá bola požehnaná pri sv. omši. Kňaz sa v rodine modlí spolu 
s domácimi, urobí znak kríža nad príbytkom a domácimi, pokropí byt požehnanou 
(svätenou) vodou a na veraje dverí napíše požehnanou kriedou nový letopočet a 
písmená C+M+B, čo značí Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento 
dom. Niekde sa píšu písmená G+M+B, čo podľa tradície sú začiatočné písmená troch 
kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára. Toto požehnanie má sprevádzať rodinu 
počas ďalších dní, ochraňuje ich pred útokmi zlého ducha a podporuje rast v 
čnostiach. (zdroj: https://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/) 
 

Niekoľko záhad 
Jediný evanjelista, ktorý spomína Troch mudrcov presne nešpecifikuje ich miesto 
pôvodu, iba naznačuje, že prišli z Východu. V dobe, keď žil evanjelista, sa tento 
názov používal okrem iného pre Arábiu, Babylon, Perziu. Neskoršia tradícia 
pripísala jednému z mágov africký pôvod. 
Záhadou je aj ich počet. Ľudová zbožnosť na základe počtu darov prišla k záveru, že 
boli traja. Za zmienku však stojí, že maľby z druhého i tretieho storočia zobrazujú 
dvoch, štyroch ba dokonca šiestich mudrcov klaňajúcich sa Ježišovi. V arménskej 
a sýrskej tradícii je ich dokonca dvanásť. Možno si položiť otázku, či mudrci boli 
bohatí? Bezpochyby. O ich zámožnosti svedčia dary, ktoré priniesli Dieťaťu. 
Hodnota kadidla i myrhy bola totiž vtedy porovnateľná hodnotou zlata. 
(zdroj: časopis Svedectvo s Máriou, 3.roč., č. 12, s. 5) 
 

OZNAMY 
Program aktivít a liturgických slávení na mesiac január 

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

 6.1. -  slávnosť Zjavenia Pána (Troch Kráľov) – prikázaný sviatok. Pri všetkých sv. omšiach 
bude požehnaná „trojkráľová voda“. Prvý piatok sa v tomto mesiaci neslávi. 

 7.1. -   Fatimská sobota v Hrabovci n./L. začne modlitbou posvätného ruženca o 7:15 
a slávením sv. omše o 8:00 hod.  

 8.1. -       končí sa vianočné obdobie a začína sa v liturgickom kalendári obdobie cez rok. 

 15.1. - bude zbierka určená na pastoráciu mládeže, teda na Arcidiecézne centrum pre 
mládež a Univerzitné pastoračné centrum. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 

 18.-25.1. - v týchto dňoch je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.  
 19.1. - v tento deň pripadá na našu farnosť celodenná poklona, ktorá bude 

nasledovne: Hrabovec n./L. 11:00 – 17:00 Jabloň 11:15 – 17:20 
 Zbudské Dlhé 11:45 – 18:00 Sl. Krivé 11:30 – 17:40 
 Prosím zapíšte sa na zoznam adorujúcich podľa časových intervalov.  
 30.1. - v tento deň, náš rodák, otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 30 rokov 

biskupskej vysviacky. Srdečne mu blahoželáme a vyprosujeme potrebné milosti.  



 Nedeľa Božieho Slova (22.1.): Podľa apoštolského listu pápeža Františka Aperuit illis 
z 30. septembra 2019 sa na 3. nedeľu cez rok slávi Nedeľa Božieho slova, 
ktorá má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.  

 snúbenci, ktorí v roku 2022 zamýšľajú uzatvoriť sviatostné manželstvo v našej 
farnosti, nech to oznámia na farskom úrade v priebehu mesiaca január, aby 
sme vedeli v dostatočnom predstihu zabezpečiť náuky, agendu atď. 

 košický formačno – akademický program: Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára 
nový ročník košického formačno-akademického programu. Pozvaní sú 
študenti a mladí pracujúci vo veku 18 - 30 rokov. Program trvá od februára 
do mája a pozostáva z týždenných stretnutí v Košiciach. Dvanásť účastníkov 
si spolu s moderátorom bude prechádzať prečítané texty z oblasti filozofie 
a teológie a hľadať odpovede na otázky viery a morálky. Viac nájdete na 
slh.sk/kosice. 

--------------------------------------- 
 POŽEHNÁVANIE PRÍBYTKOV: 

Piatok 6.1.2023 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

                   od   13:00 

Nedeľa 8.1.2023 
Slov. Krivé 
Jabloň 

od   11:30 
od   13:00 

Kto si chce dať požehnať príbytok, nech to nahlási v sakristii kostola. 

************ 
 Sviatosť zmierenia na mesiac FEBRUÁR - PRVOPIATKOVÁ: 

Pondelok 30.1.2023 Slov. Krivé 17:15 – 18:00 
Utorok 
2 kňazi 

31.1.2023 
Jabloň  
Hrabovec n./L. 

16:30 – 17:30 
17:45 – 19:00 

Štvrtok 2.2.2023 Zbudské Dlhé 16:00 – 17:15 

       ************ 

Štatistika – rok 2022 
 

 Hrabovec 
n./L. 

Zbudské 
Dlhé 

Jabloň Slovenské 
Krivé 

Spolu 

      

Krsty 6ch/4d 13ch/16d 2ch/4d 0ch/2d 47/21ch-26d 
Sobáše 1 0 3 0 4 
Pohreby 6m/2ž 1m/7ž 3m/4ž 1m/0ž 24/11m-13ž 
Prvoprijím. 4 0 2 0 6 

Vysvetlivky: ch - chlapci; d - dievčatá / m - muži; ž – ženy 

 
Z úprimného srdca sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí mi boli v priebehu roka 

2022 akýmkoľvek spôsobom nápomocní. Za Vás všetkých, ktorí ochotne vykonávate 
vo farnosti rôzne služby a za všetkých mojich dobrodincov budem slúžiť 

sv. omšu v Zbudskom Dlhom na slávnosť Zjavenia Pána o 9.00 hod. 
Želám Vám v Novom roku hojnosť Božích milostí a požehnania. 



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

Január 2023 Rozpis svätých omší na mesiac: 
DÁTUM LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS MIESTO ÚMYSEL 

Pondelok 2.1.2023 
Sv. Bazil Veľký a Gregor Na-

ziánsky biskupi a uč. Cirkvi (sp.) 
18:00 Hrabovec n./L.  Jozef Karoľ (1.výr.) 

Utorok 3.1.2023 Féria 8:00 Zbudské Dlhé  Štefan Hrin 

Streda 4.1.2023 Féria 18:00 Jabloň  Ján Gazdík 

Štvrtok 5.1.2023 Za duchovné povolania 8:00 Slov. Krivé  Tatiana 

Piatok 6.1.2023 
Zjavenie Pána 

(prikázaný sviatok) 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

 Štefan, Anna a Milan                /HR a ZD 
Za dobrodincov                    požehnávanie 
ZBP Ján s rodinou (35.r.)          príbytkov/ 
 Ján a Pavlína 

Sobota 7.1.2023 
O Nepoškvrnenom Srdci  

Panny Márie 
7:15 
8:00 

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

Nedeľa 8.1.2023 
2. nedeľa po Narodení Pána 

Krst Pána 

9:00 
9:00 

10:30 
10:30 

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

 Ján Braško       /SK a JA - požehnávanie 
Za farnosť                                    príbytkov/ 
ZBP Katarína (30.r.) a Eliška (2.r.) 
ZBP rodina Matová 

Streda 11.1.2023 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Štvrtok 12.1.2023 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 

Piatok 13.1.2023 Féria 
17:15 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Michal a Helena Čopan, č. 30 
 Štefan Gašpar (1.výr.) 

Sobota 14.1.2023 Vigília 2. nedele cez rok 18:00 Jabloň 
 Ján, Helena a Juraj Dušák;  Anna 
Lukáčová 

Nedeľa 15.1.2023 
2. nedeľa cez rok 

(Zbierka na pastoráciu 
mládeže - ACM a UPC) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

ZBP rodina Bukovčíková 
 František Ferenc 
Za farnosť 

Streda 18.1.2023 Féria 18:00 Hrabovec n./L.  Ignác Gamrát 
Štvrtok 19.1.2023 Féria 18:00 Zbudské Dlhé  Štefan Hrin           /celodenná adorácia 

Piatok 20.1.2023 Féria 
17:15 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

ZBP rodina Majerníková a Suri 
 Agnesa a Štefan Dzurov, č. 55 

Sobota 21.1.2023 Vigília 3. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé Za farnosť 

Nedeľa 22.1.2023 
3. nedeľa cez rok 

(nedeľa Božieho slova) 

8:00 
9:15 

10:30 

Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 
Jabloň 

ZBP Vincent Cichý s rodinou (65.r.) 
ZBP rodina Čabáková 
ZBP pre krstnú mamu Máriu (60.r.) 

Streda 25.1.2023 Obrátenie sv. Pavla, apošt (sv.) 18:00 Hrabovec n./L. ZBP Michal Demčák (85.r.) 
Štvrtok 26.1.2023 Sv. Timotej a Títus, bisk. (sp.) 18:00 Zbudské Dlhé  Jozef 

Piatok 27.1.2023 Féria 
17:15 
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Ján Židzik 
* za  z Jablone 

Sobota 28.1.2023 Vigília 4. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé Za farnosť 

Nedeľa 29.1.2023 4. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Hrabovec n./L. 
Zbudské Dlhé 

 Oľga Dušáková (1.výr.) 
ZBP Anna Cichá s rodinou (85.r.) 
Na úmysel o. arcibiskupa 

Pondelok 30.1.2023 Féria 18:00 Slov. Krivé ZBP pre členov modlitby matiek /spoveď 
Utorok 31.1.2023 Sv. Ján Bosco, kňaz (sp.) 19:00 Hrabovec n./L.  Jozef a Anna Katanik                 /spoveď 
 

* HR  Štefan Pekala, Helena Senková, Helena Kocajová, Michal Smetanka, Michal Timuľak, Štefan Gamrát, Július Šuhajda 
* ZD  Božena Smetanková, Pavlina Slivková 
* JA  Mária Dzurová, Helena Valichnáčová, Agnesa Demčáková, Juraj Antoník, Michal Dudo 
 

INFORMAČNÝ BULLETIN Rímskokatolíckej farnosti Zbudské Dlhé; č. 1/2023; Ročník: XXI.  
ADRESA: Zbudské Dlhé 37, 067 12; TEL: 057/7797 150; MOBIL: 0907 946 715 

WEB: zbudskedlhe.fara.sk; E-MAIL: zbudskedlhe.fara@gmail.com  

 

 

 


