
 
 

 
 

Obetovanie Pána 

Podkladom tohto sviatku je záznam evanjelistu 
sv. Lukáša (2,22-39), kde sa hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni 
ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v 
Pánovom zákone: „…všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi; 
a aby obetovali ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.““ V tejto správe sa 
hovorí najprv o očisťovaní Ježišovej Matky a potom o obetovaní Ježiša v chráme. Podľa 
Mojžišovho zákona (Lv 12,2 a nasl.) každá matka po pôrode sa pokladala za poškvrnenú, 
nečistú. Týmto prikázaním chcel Boh pripomenúť Židom, že každý potomok Adama je od 
narodenia poškvrnený hriechom, a chcel v nich vzbudiť túžbu po duchovnom očistení. 
Mária, sama bez hriechu počatá, okrem toho, že sa stala matkou svätým, nadprirodzeným 
spôsobom, nebola hriešna, a preto ani nepodliehala predpísanému obradu očisťovania. No 
z pokory a poslušnosti voči posvätnému zákonu – aby nikoho nepohoršila – podriadila sa 

tomuto obradu. 
Mária teda prišla do jeruzalemského chrámu so svojím 

ženíchom sv. Jozefom a s dieťaťom Ježišom. Na nádvorí chrámu 
kúpil Jozef dve hrdličky alebo holubice. Kňaz, oblečený do 
bieleho rúcha, vykonal predpísané modlitby a obrad očisťovania 
zakončil požehnaním, ktorým ich vlastne vyhlasoval za čistých. 
Po Máriinom očistení nasledovalo obetovanie Ježiša ako 
prvorodeného syna. To bolo otcovou povinnosťou. Tým si 
pripomínali, že všetky prvotiny patrili Pánovi a zároveň človek 
uznával, že všetko požíva z Pánovej dobrotivosti.  

Pristúpil k nim aj Simeon, starý, nábožný muž, ktorý vtedy 
žil v Jeruzaleme. Ten o Ježišovi povedal, že je „svetlo na 

osvietenie pohanov“ (Lk 2,32). Na pamiatku týchto slov Simeona, sa v tento deň  
požehnávajú sviece, ktoré sa volajú „hromničné“, pretože nábožní ľudia ich zapaľovali v 
čase hromobitia a pri nich prosili Pána Boha o odvrátenie nebezpečenstva. 

Donedávna, do Druhého vatikánskeho koncilu, sa tento sviatok slávil ako mariánsky 
sviatok, lebo sa vyzdvihovala prvá časť správy sv. Lukáša: Očisťovanie Panny Márie. Podľa 
novej liturgickej úpravy sviatkov sa dnešný sviatok zaradil medzi sviatky Pána, ako sa 
pôvodne slávil pred pápežom Sergiom I. (687-701), ktorý ho zaradil medzi mariánske 
sviatky. Kladie sa totiž väčší dôraz na druhú časť správy sv. Lukáša: na obetovanie Ježiša v 
chráme. Preto aj pomenovanie tohto sviatku už nie je Očisťovanie Panny Márie, ale 
Obetovanie Pána. Podľa dnešného chápania táto udalosť patrí skôr do životopisu Pána 
Ježiša ako Panny Márie. Na východe sa však aj naďalej slávi ako sviatok Panny Márie. 
(zdroj: www.zivotopisysvatych.sk/obetovanie-pana/; krátené) 

Dobrovoľný 
príspevok: 0,20 € 



Začíname pôstne obdobie 

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je 
formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. 
Trvá od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele. Pôst je obdobím, 
kedy sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má 
rozjímať nad svojím životom, ľutovať svoje hriechy. 
Popolcová streda je v súčasnosti dňom prísneho pôstu a zdržiavania 

sa mäsitého pokrmu, keď kňaz robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: 
„Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium!“ 
Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. 
Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento 
deň začínali svoju cestu pokánia. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie 
nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo 
všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. 
 

OZNAMY 
   Program aktivít a liturgických slávení na mesiac február 

   2.2.    - Sviatok Obetovania Pána (Hromnice) – pri sv. omšiach v Zbudskom Dlhom 

a v Jabloni budú požehnané hromničné sviece. Môžete si ich priniesť so 

sebou. 

 3.2. - Prvý piatok v mesiaci. V tento deň budem vysluhovať sviatosť zmierenia 
chorým v ich príbytku, spojenú s udeľovaním sviatosti pomazania chorých.  
Začnem od 9:00 hod. v Hrabovci n./L. Chorých nahláste v sakristii. 
Spomienka na sv. Blažeja – na konci sv. omše udelím sväteninu požehnanie 
hrdla. 

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

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

Jabloň                      14:00 – pobožnosť; 14:15 – ruženec;  
Slovenské Krivé      14:00 – ruženec; 14:30 - pobožnosť 

 22.2. - Popolcová streda –  Je to deň prísneho pôstu. Môžeme sa 3x najesť z toho 
raz dosýta a bez mäsitého pokrmu. Porušenie mäsitého pokrmu sa v tento 
deň nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Popolcovou stredou sa začína 
pôstne obdobie 

 26.2. - Na 1. pôstnu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary       
Pán Boh zaplať. 

--------------------------- 
 Pobožnosť krížovej cesty: v pôstnom období sa budeme modliť krížovú cestu každý 

piatok o 18:00 hod. (ak je v tento deň sv. omša, krížová cesta bude pred           
sv. omšou) a každú nedeľu o 14:00 hod. 



 Deň zasväteného života: každoročne na sviatok Obetovania Pána (2.2.) si 
pripomíname tohto roku už 27. svetový deň zasväteného života. Ustanovil ho 
pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1997. 

 Pomazanie chorých: pri sv. omšiach 9.2. a 10.2. budem udeľovať sviatosť pomazania 
chorých. Túto sviatosť môžu prijať chorí v akomkoľvek veku a ľudia starší ako 60 
rokov, pričom je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej. (11.2. je 31. svetový 
deň chorých). 

 dňa 8. 2. je 9. medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi, 
ktorý vyhlásil pápež František. Slovenská katolícka charita pozýva v tento deň 
veriacich k modlitbe. Modlitbové pásmo sa bude vysielať aj na Rádiu Lumen 
o 21:00 hod. 

 Projekt Ráchelina vinica - vznikol ako prejav lásky a pomoci pre osoby, ktoré (často 
neviditeľne) trpia bolesťou po potrate. Pravidelne je tento projekt ponúkaný 
verejnosti, aby sa čím viacerým pomohlo vo vnútornom uzdravení. Najbližšie sa 
bude konať 24. - 26. februára 2023 v banskobystrickom kraji. Kontakt na 
registráciu: 0911 911 794 alebo rachel@rodinabb.sk 

 Národný týždeň manželstva: je to celosvetová kampaň na podporu manželstva.      
Tohto roku začína od 13. a bude do 19. februára 2023. Téma Národného týždňa 
manželstva je tohto roku tak trochu tajomná „Odkaz...“ Bližšie info je na: 
www.ntm.sk  

 Úplné odpustky:  
1. počas fašiangovej adorácie – kto navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť 

a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny. (Enchiridion indulgentiarum 7, § 1, 1) 
2. v pôstnom období - kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, 

môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa 
v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista 
Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých 
podmienok úplné odpustky. (Enchiridion indulgentiarum, 8). 

 Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: bude 26. 2. o 15:00 na farskom úrade. 

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

Pondelok 27.2.2023 Zbudské Dlhé  17:00 – 18:00 
Utorok 
2 kňazi 

28.2.2023 
Hrabovec n./L. 
Jabloň  

16:30 – 17:30 
17:45 – 19:00 

Štvrtok 2.3.2023 Slov. Krivé 17:15 – 18:00 

************ 
 Fašiangová adorácia: Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone takto: 

Pondelok 20.2.2023 
Zbudské Dlhé 

Hrabovec n./L. 

15:30 – 17:30 

15:45 – 17:50 

Utorok 21.2.2023 
Slov. Krivé  

Jabloň 

15:30 – 17:30 

15:45 – 17:50 

 



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

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

Streda 1.2.2023 Féria 7:00 Zbudské Dlhé  Ján a Anna, Juraj a Mária 

Štvrtok 2.2.2023 
Obetovanie Pána  

(Hromnice, sviatok) 
17:15 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Jabloň 

 Andrej, Mária, Andrej a Helena 

 Mária Dzurová (1.výr.) 

Piatok 3.2.2023 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  
ZBP Mária (45.r.) 

Sobota 4.2.2023 Vigília 5. nedele cez rok 
17:15 
18:00 

Hrabovec n./L. Modlitba posvätného ruženca 
ZBP a poďakov. za 40.r.manž. Čeremetových 

Nedeľa 5.2.2023 
5. nedeľa cez rok 
(ofera na kostol) 

8:00 
9:15 

10:30 

Slov. Krivé 
Jabloň  
Zbudské Dlhé 

ZBP pre rod. Veľasovú a Čopanovú, č. 48 
ZBP Zlatica Gazdiková (50.r.)  
ZBP Adela s rodinou 

Utorok 7.2.2023 Féria 7:00 Hrabovec n./L.  Ladislav Cichý 

Streda 8.2.2023 Féria 
7:00 
7:45 

Jabloň 
Slov. Krivé 

 Štefan Židzik 
 Irena, Štefan, Anna, Štefan a Mária 

Štvrtok 9.2.2023 Féria 
17:00 
18:00 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Štefan, Anna a Mária             /pomazanie 
 Bernardína Katanová            nemocných/ 

Piatok 10.2.2023 Sv. Školastika, panna (sp.) 
17:00 
18:00 

 

Slov. Krivé 
Jabloň 
 

Za farnosť              /pomazanie nemocných 
 Michal Hodor st., Ján Hodor st. a  
Ján Hodor ml. 

Sobota 11.2.2023 Vigília 6. nedele cez rok 18:00 Jabloň  Michal Hodor st. a Mária Hodorová 

Nedeľa 12.2.2023 6. nedeľa cez rok 

8:00 
 

9:15 
10:30 

 

Hrabovec n./L. 
 
Zbudské Dlhé 
Slov. Krivé 
 

 Ladislav Cichý, Alžbeta, Jozef a Martin 
Timuľak 
ZBP pre manžela  
ZBP rod. Čopanová, Jakubčová, Bednárová 
a Zalecká 

Utorok 14.2.2023 Féria 18:00 Hrabovec n./L. * za  z Hrabovca n./L. 
Streda 15.2.2023 Féria 18:00 Zbudské Dlhé * za  zo Zbudského Dlhého 

Štvrtok 16.2.2023 Féria 
17:15
18:00 

Slov. Krivé 
Jabloň 

 Ján Židzik 
* za  z Jablone 

Sobota 18.2.2023 Vigília 7. nedele cez rok 18:00 Slov. Krivé Na úmysel o. arcibiskupa 

Nedeľa 19.2.2023 7. nedeľa cez rok 
8:00 
9:15 

10:30 

Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 
Jabloň 

Za farnosť 
ZBP Helena (85.r.) 
ZBP a poďakov. za 60.r. – Magdaléna 

Pondelok 20.2.2023 
Féria 

(fašiangová adorácia) 18:00 Hrabovec n./L. 
Za  z rod. Chrinová, Majerníková a 
Havrišková  

Utorok 21.2.2023 
Féria 

(fašiangová adorácia) 
18:00 Jabloň 

 Anna a Ján Mato-Lukáč,  Andrej 
a Mária Demko 

Streda 22.2.2023 
Popolcová streda 

(deň prísneho pôstu) 

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

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

Za farnosť 
 Mária, Michal, Anna a Michal  
 Andrej a Mária Hrin 
 Jozef Smetanka st. a Jozef Smetanka ml. 

Štvrtok 23.2.2023 Féria 
17:00 
18:00 

Slov. Krivé 
Zbudské Dlhé 

 Milan, Peter a Marián 
 Štefan a Anna Králik 

Sobota 25.2.2023 Vigília 1. pôstnej nedele 18:00 Slov. Krivé Za farnosť 

Nedeľa 26.2.2023 
1. pôstna nedeľa 

(zbierka na charitu) 

8:00 
9:15 

10:30 

Jabloň 
Zbudské Dlhé 
Hrabovec n./L. 

 Jozef a Helena Dudo          /14:00 krížová 
 Štefan a Mária Šuľak                        cesta/ 
ZBP Marián s rodinou (35.r.) 

Pondelok 27.2.2023 Féria 18:00 Zbudské Dlhé 
Za  z rod. Čabalová, Rosoľanková 
a Kopejová                                         /spoveď 

Utorok 28.2.2023 Féria 19:00 Jabloň  Helena Valichnáčová (1.výr.)      /spoveď 
 

* HR  Štefan Pekala, Helena Senková, Helena Kocajová, Michal Smetanka, Michal Timuľak, Štefan Gamrát,                 
Július Šuhajda, Helena Cichá 

* ZD  Božena Smetanková, Pavlina Slivková 
* JA  Agnesa Demčáková, Juraj Antoník, Michal Dudo 
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