
MONS. JÁN BABJAK UDELIL SUBDIAKONÁT TOMÁŠOVI PECUCH OVI 
 

V stredu 9. decembra v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove prijali pred archijerejskou svätou liturgiou 
z rúk prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána 
Babjaka SJ subdiakonát piati seminaristi Prešovskej 
archieparchie. 
 Medzi nimi aj náš bohoslovec Tomáš Pecuch. 
V homílii im vladyka Ján povedal: „Ste v polovici, 
ba už aj ďalej v príprave na diakonát a kňazstvo. 
Kristus musí byť vo vašom srdci, lebo z neho budete 
žiť. Pre nás musí byť normou Božie slovo, pre nás 
musí byť normou Kristus.“ Gréckokatolícka cirkev si 
ponechala aj tento stupeň poddiakonátu. Je to 
stredný stupeň medzi čtecom, svieconosičom a 
diakonom. Prvú zmienku o subdiakonoch 
nachádzame od polovice tretieho storočia. Obrad 
ustanovenia za subdiakona pozostáva z vkladania 

rúk biskupa na hlavu kandidáta a z modlitby, ktorá v sebe obsahuje prosbu, aby ho 
Pán zachoval nepoškvrneným a aby mu dal milosť milovať krásu jeho domu a 
učinil ho dôstojným vykonávať túto službu. Subdiakoni trikrát lejú vodu na ruky 
svätiteľa, ktorý im dáva na plece lention. Subdiakon stráži kráľovské dvere, aby nik 
nepovolaný nevstupoval do svätyne, udržuje v čistote bohoslužobné nádoby a 
svietniky na oltári, zapaľuje sviece, oblieka do liturgického rúcha biskupa a kňaza, 
pripravuje veci na udeľovanie sviatostí, zlieva vodu na ruky biskupa a kňaza. 
 
 
MILODARY ZA MESIAC JANUÁR                 

 OZNAMY  
5.2. spoveď chorých  
o 10.00 Havaj o 14.00 Makovce 
14.2. zbierka Charita I. 
Počas veľkého pôstu po sv. 
liturgiách v pondelok, utorok 
a štvrtok Veľkopôstny moleben,  
v stredu a piatok Krížová cesta. 
 
Upratovanie v chráme: 
06.2.r.Vašičkova 140 

                                                         13.2.r.Dubasova 17 
                                                         20.2 r. Iľkova 22  
                                                            28.2.r.Kurejova 20 
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VÝZNAM PÔSTU VO VÝCHODNEJ CIRKVI 
Nachádzame sa na prahu Veľkého pôstu. Pôstne obdobie je katechézou Cirkvi, kedy si 
máme uvedomiť Kristovo utrpenie, jeho obetu a lásku k človeku a na základe tejto 
skutočnosti urobiť sebareflexiu pre svoj vlastný život a svoje miesto v spoločnosti 
i spoločenstve, v ktorom žijeme. Kristovo utrpenie prinieslo ľudstvu spásu a riešenie 
ľudskej biedy a utrpenia. Na kríži Ježiša Krista sa rozbil starý svet a ten istý kríž sa stal 
zdrojom nového života. Počas Veľkého pôstu budeme rozjímať o kríži a utrpení Ježiša 
Krista. Pokúsme sa však spoznať aj svoj vlastný kríž, kde odovzdáme svoj starý život 
a prijmeme život Ježiša Krista. Nech je pre každého z nás obdobie Veľkého pôstu časom 
milosti a posvätenia.  

Svätý Veľký pôst 
   Svätý Veľký pôst, nazývaný tiež štyridsiatnica, je jedným z najstarších a najväčších 
posvätných ustanovení kresťanského náboženstva. Veľký pôst sa nenazýva veľkým kvôli 
dĺžke svojho trvania, ale pre svoju vážnosť a význam v živote Cirkvi a každého kresťana. 
Už apoštoli a prvá kresťanská komunita začali v deň židovskej Paschy spomínať na 
Kristovo utrpenie a smrť. Udalosti Kristovej smrti boli pre nich veľmi smutným dňom. 
Kým Židia slávili Paschu, kresťania začínali v ten deň pôst. Podľa svedectva sv. Ireneja , 
to bol prvý zárodok dnešnej štyridsiatnice. 

Pôst v prvý deň Veľkého pôstu 
   Na prvý deň Veľkého pôstu, ako aj na Veľký piatok, je predpísaný prísny pôst! V tento 
deň je predpísaný pôst – t.j. len raz za deň sa najesť dosýta, raz-dva razy okrem toho je 
dovolené menšie občerstvenie. Ďalej je zdržanlivosť od mäsa a mlieka! Ak sa stravujete 
v spoločných jedálňach a tam sa pôst začína až stredou (Popolcovou u rímskokatolíkov), 
môžete si aj vy pôst z pondelka vykonať v stredu! Okrem toho v každú stredu a piatok 
Veľkého pôstu je predpísaná zdržanlivosť od mäsa.  Pôsty zaväzujú od dovŕšenia 14. do 
začatia 60. roku života. Chorí, kojace matky, ľudia ťažko pracujúci, ďaleko cestujúci, 
spoločne sa stravujúci a pod. sú oslobodení od príkazu pôstu. Pri rodinných alebo 
podnikových slávnostiach môže dišpenzovať od pôstu duchovný správca farnosti. 

Bohoslužby vo Veľkom pôste 
 Pôstna bohoslužba sa líši od zvyčajných bohoslužieb tým, že je v nej viac modlitieb 
a modlí sa viac žalmov a číta sa väčšie množstvo čítaní zo Starého zákona. Podstatou 
týchto bohoslužieb je veľký duch pokánia a ľútosti nad hriechmi.  V priebehu Veľkého 
pôstu sa v piesňach vyzdvihuje mýtnikova pokora, ktorá je opakom farizejovej pýchy 
a samochvály. V liturgických textoch Veľkého pôstu nachádzame  odpoveď, že pôst je  
predovšetkým vnútorné očistenie. „ Posťme sa verní od pominuteľných jedál 
a škodlivých vášní, aby sme získali život od Božieho Kríža a aby sme sa s rozumným 
lotrom vrátili do otcovského domu.“ Je to tiež návrat k láske a boj proti „narušenému 
životu“, proti nenávisti, nespravodlivosti a závisti.  „Bratia, postiac sa telesne, posťme 
sa aj duchovne. Vzdajme sa každého záväzku neprávosti. Hladným dajme chlieb a tých, 
ktorí sú bez strechy nad hlavou, privítajme v našich domoch: aby sme mohli prijať od 
Krista Boha veľkú milosť.“ 
 

Dátum HAVAJ MAKO BYST 
1.1.zvonček 
myrovanie 

   

3.1.zvonček    
6.1.zvonček  
myrovanie 

   

10.1.zvonček    
17.1.zvonček    
24.1.zvonček     
Zb. GKTF+cš    



 
Program bohoslužieb   

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
1.2. 7.00*Marián, Ján, Terézia, 

Andrej, Cyril, Peter, 
Dominika, Maxim, Rita 
r.Komišakova 127 

- - 

2.2. Stretnutie 
Pána  myrovanie 
požehnanie sviec 

18.00*Terézia, Andrej, Cyril 
r. Komišakova 127 

16.30*Tatiana., 
Renáta, Katarína  
s rodinami 
r. Trebišovská 39  

15.15 za farnosť  
 

3.2. 17.00+Júlia, Ján, Štefan, 
Mária      r.Čepová 57 

- - 

4.2.  17.00+Júlia   
r. Kurejova 20 

15.30 Na úmysel  - 

5.2.  
 

17.00 Za chorých farnosti 15.30 Za ctiteľov 
Božského srdca  

9.00  
Za ctiteľov 
Božského srdca 

6.2.  
 

9.00+Viera r.Viňarska 120 - - 

7.2. Syropôstna 
nedeľa 

9.30*Justína r.Kozakova 44  
14.00 Pôstna večiereň 

8.15*Michal s rod. 
r.Komišakova 30 

11.00 za farnosť 

8.2. prísny pôst! 
1.deň veľ.pôstu 

18.00+Anna  
r.Skysľakova 56 

- - 

9.2. 17.00*Peter a Helena s rod. 
r.Dubasova 102 

15.45 Na úmysel  - 

10.2. 17.00*Marián  
r.Komišakova 127 

15.45 Na úmysel  14.30Na úmysel  

11.2.  8.00+Ján, Júlia, Mária, 
Michal, Peter, Ján 
r.Darivčakova 121 

- - 

12.2. - - - 
13.2. 17.00*r.Dubasova 17 - - 
14.2.  
1.pôstna nedeľa 
 

9.30*Ivan Pecuch s rod. 40  
14.00 Pôstna večiereň 

8.15*Helena, 
Slavomír, Darina  
s rodinami 
r.Šafránkova 11 

11.00 za farnosť 

15.2.  17.00*Júlia  
r. Gundzikova 120 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
16.2. 
 

17.00*Alžbeta s rod. 
r. Skičkova 126 

15.45 Na úmysel  14.30 Na úmysel 

17.2.  17.00*Michal s rod. 
r.Homzova 145 

- - 

18.2.  17.00+Štefan, Mária, 
Ján, Júlia, Peter, 
Michal 
r.Komišakova 127 

15.45 Na úmysel 14.30 Na úmysel 

19.2. 17.00+Mária 
r.Viňarska 89 

- - 

20.2.  
2. zádušná 
sobota  

9.30  s panychídou  
a čítaniami hramôt 

8.15  
s panychídou  
a čítaniami hramôt 

11.00  
s panychídou  
a čítaniami hram 

21.2.  
2.pôstna nedeľa 

9.30*Ján Timko  
s rod. 18 
14.00 Pôstna večiereň 

8.15*Michal 
Trebišovský s rod. 3 
 

11.00 za farnosť 

22.2.  - - - 
23.2. 17.00*Marek a Radka 

r.Gundzikova 120 
16.00 Na úmysel 15.00 Na úmysel 

24.2. 8.00+Júlia, Vasiľ, Ján  
r.Kaščákova 49 

- - 

25.2. 
 

- - - 

26.2. 
 

18.00*Emil, Terézia, 
Michal  
r.Želizňákova 50 

- - 

27.2. 
3.zádušná 
sobota 

9.30  s panychídou  
a čítaniami hramôt 

8.15  
s panychídou  
a čítaniami hramôt 

11.00  
s panychídou  
a čítaniami hram 

28.2  
3.pôstna nedeľa 
Krížupoklonná 

9.30*Helena 
Zdenovcová 138 
14.00 Pôstna večiereň 

8.15* Timea, Emka, 
Adam  
r.Komišakova 30 

11.00 za farnosť 

29.2.  - - - 

 


