
UDALOSTI Z HAVAJSKEJ FARNOSTI 
Odpustová slávnosť v Makovciach 

 
 Sv. Bazil Veľký sa narodil okolo 
roku 329 v Cézarei Kapadóckej. Po 
štúdiách v Konštantinopole a Aténach 
sa dal pokrstiť a odišiel do samoty ako 
rehoľník. V čase vieroučných sporov 
prijal v roku 364 kňazské svätenie, 
neskôr sa stal pomocným biskupom 
a v roku 370 sa stal sídelným 
biskupom v Cézarei. Namáhavá práca, 
asketický spôsob života a chatrné 
zdravie, ktoré mal už od malička, 

prispeli k tomu, že jeho zdravotný stav sa stále zhoršoval. Zomrel 1. januára 379. 
Telo sv. Bazila Veľkého bolo prenesené do Flandier. Jeho hlava sa nachádza 
v kláštore sv. Atanáza na Atose a jeho ruka je uchovaná v Benátkach. Jeho 
osobnosť si pripomenuli aj veriaci z filiálnej obce Makovce v piatok 1.januára 
počas odpustovej slávnosti. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Ľubomír 
Karaffa z farnosti Údol. Počas homílie priblížil veriacim lásku k Bohu cez lásku 
k blížnym. Pozvanie prijala aj jeho manželka Miroslava a ich 3 dievčatá. Po sv. 
liturgii nasledovalo myrovanie a obchod okolo chrámu. 
 

Chcem sa úprimne poďakovať svojim veriacim 
z farnosti Havaj aj filiálnych obcí Makovce a Bystrá za 
milé blahoželania k môjmu životnému jubileu.  
o. Marcel Iľko 
 
 
 

MILODARY ZA MESIAC FEBRUÁR                   
  OZNAMY  
3.3. spoveď chorých  
o 8.30 Havaj o 11.00 Makovce 
6.3. zbierka Podporný fond I. 
Počas veľkého pôstu po sv. 
liturgiách v pondelok, utorok 
a štvrtok Veľkopôstny moleben,  
v stredu a piatok Krížová cesta. 
 
Upratovanie v chráme: 
05.3.r.Kurejova 20 
19.3.r.Darivčakova  

                                                         24.3 r.Timkova 18  
                                                              a r.Timkova 35                                                         
Príjemné čítanie praje o.Marcel!mobil: 0910-792121,miriam.ilkova@gmail.com 

Havajské zvesti - mesačník farnosti Havaj                                 3/2016 
 

SOBOTA PRED KVETNOU NEDEĽOU - LAZÁROVA SOBOTA  

V piatok pred touto sobotou sa končí sv. Štyridsiatnica, končí sa štyridsať dní 
Veľkého pôstu. V sobotu pred Kvetnou nedeľou si Cirkev pripomína zázrak 
vzkriesenia Lazára, ktorý uskutočnil Ježiš Kristus šesť dní pred židovskou 
Paschou, počas ktorej trpel (Jn 11, 45 -57). Vzkriesenie Lazára svätá Cirkev 
oslavuje, ako dôkaz Božej sily Ježiša Krista i ako dôkaz Jeho Vzkriesenia a s tým 
súvisiac vzkriesenie všetkých mŕtvych. Tento zázrak obrátil mnohých zo 
židovského národa k viere v Ježiša Krista, ale aj naplnil zákonníkov a farizejov 
závisťou a ešte väčšou nenávisťou. Táto udalosť sa stala aj hlavným podnetom k 
odsúdeniu Spasiteľa na smrť. Preto už v prvých storočiach kresťanskej bohoslužby 
bolo ustanovené túto pamiatku veľkého zázraku pripomínať si pred samým 
strastným týždňom. Už v štvrtom storočí bola pamiatka na Lazárove vzkriesenie 
jednou z veľkých sviatkov, ako to možno usudzovať z množstva poučení na tento 
deň, ktoré napísali sv. Ján Zlatoústy, sv. Augustín a iní. V siedmom a ôsmom 
storočí svätí cirkevní skladatelia, ako sv. Andrej Krétsky, či Ján Damaský, 
zostavili osobitné piesne a kánony na tento sviatok, ktoré sa spievajú až dodnes. 

KVETNÁ NEDE ĽA – VSTUP JEŽIŠA KRISTA DO JERUZALEMA  

Od prvých storočí slávi Východná Cirkev pamiatku vstupu Ježiša Krista do 
Jeruzalema v nedeľu pred Paschou. Na základe niektorých svedectiev z 3.-4. 
storočia, zhromaždili sa kresťania popoludní na Kvetnú nedeľu na Olivovej hore 
na ďalšiu pobožnosť. Tá sa zakončila čítaním evanjelia o slávnostnom vstupe 
Ježiša do mesta. Utvoril sa sprievod z Olivovej hory do mesta. Biskup 
predstavoval Ježiša Krista (sám sedel na osliatku), veriaci mali v rukách palmové 
vetvičky, celok takto predstavoval triumfálny sprievod Ježiša Krista. Spoločne išli 
do Baziliky Božieho hrobu, kde sa modlili večiereň. V túto nedeľu sa svätia 
ratolesti (niekde sú to palmové listy alebo brezové prútiky). Zvyk používať a 
svätiť tieto časti drevín sa vyvinul zo samotnej symboliky vchodu Ježiša Krista do 
Jeruzalema. Medzi 6. a 7. storočím prebrala Západná Cirkev Kvetnú nedeľu pod 
názvom Palmová nedeľa, počas ktorej sa tiež ujal zvyk svätiť ratolesti a konať 
sprievody na pamiatku vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema. 

 
 

Христосъ воскрeсе! Воистинну воскрeсе! 
Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal z mŕtvych! 

 
"Dnes nastalo spasenie sveta, sveta viditeľného                        

i neviditeľného. Kristus vstal zmŕtvych,  
vstaňte s ním i vy!"  

(sv. Gregor Bohoslovec) 
Požehnané veľkonočné sviatky praje o. Marcel Iľko s rodinou 

 

Dátum HAVAJ MAKO BYST 
    
    
    
    
    
    
 
 

   

 
 

  -  



Program bohoslužieb a oznamy  
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
1.3.  
 

17.00+Dušan, Júlia, 
Mikuláš, Štefan, Vladimír, 
Michal, Anna  
 r. Prusákova 135 

15.45 Na úmysel - 

2.3 17.00 *Nadežda Nestorova 
12 

15.00 
*r.Petruňakova 

14.00 Za 
ctiteľov B. srdca 

3.3. 7.30+Ján, Júlia, Štefan, 
Mária, Peter, Michal  
r. Komišakova 127 

- - 

4.3.  17.00 Za chorých farnosti  15.30 Za ctiteľov 
Božského srdca  

- 

5.3.  
4. zádušná 
sobota  

9.30  s panychídou a 
 čítaniami hramôt 

8.15 
s panychídou a 
 čítaniami hramôt 

11.00  
s panychídou a 
 čítaniami hram 

6.3.  
4. pôstna nedeľa 
 

9.30*r.Kurejova 
a Chovancova 20 
14.00 Pôstna večiereň 

8.15*Štefan, Milan, 
Monika, Štefánia 
s rodinami 
r.Komišakova 28 

11.00 za farnosť 

7.3.  
 

18.00+Štefan r. Kozákova 44 - - 

8.3.  
 

17.00*Miroslav, Miluša, 
Jozef, Mária, Helena 
s rodinami  r.Mitruškova 52 

15.45+Júlia, Peter, 
Ján  
r.Šafrankova 11 

- 

9.3. 17.00+Ján, Júlia, Mária, 
Michal a ost. z rodiny 
r.Darivčakova 121 

15.45+Michal, 
Mária 
r.Trebišovska 39 

- 

10.3. 7.30+Júlia, Michal, Juraj, 
Júlia  r.Hudakova 46 

- - 

11.3.  17.00*Nikola a Paťo s rod. 
r.Ličkova 17 

- 10.00+Juraj, 
Anna, Štefan, 
Mária, Michal, 
Antal s pan. 
r.Janočkova 39 

12.3.Akatist. sob 9.00*Štefánia r.Čepova 57 - - 
13.3.  
5.pôstna nedeľa 
 

9.30*Anna, Dušan, Matúš 
r.Kozakova 44 
14.00 Pôstna večiereň 

8.15*Štefan s rod. 
r.Trebišovska 39 

11.00za farnosť 

14.3. - - - 
15.3. 
 

17.00*Silvia s r., Martina s r. 
a Ján r.Skičkova 126 

15.45+Vasiľ, Anna, 
Helena, Vasiľ, 
Justína, Michal, 
r.Komišakova 16 

- 

16.3. 8.00+Júlia a ost. z r.Demča- 
kovej a Kurejovej  20 

- - 

17.3.  - - - 

 

 
 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
18.3.  17.00+Ladislav, 

Michal, Anna 
r.Homzova 145 
+Jozef, Anna, Mária 
r.Homzova 145 

15.45 Na úmysel 14.30 Na úmysel 
Veľkonočná 
spoveď 

19.3.Lazárova 
sobota 

8.30*Rudolf, Marko, 
Martina, Viera s r., 
Martina s r. 
r.Skysľakova 56 
Veľkonočná spoveď 

7.30+Zuzana, Peter 
Veľkonočná spoveď 

- 

20.3. Kvetná 
nedeľa 
požehnanie 
ratolestí, 
myrovanie 

9.30*Marián, Ján, 
Terézia, Andrej, Cyril, 
Peter, Dominika, Rita 
Maxim   *Marián 
r. Komišakova 127 

8.00*Matúš, Barbora, 
Tomáš 
r.Čepova 57 
 

8.00 za farnosť 

21.3.  -  - - 
22.3.  
 

17.00+Viera 
r.Viňarska 120 

16.00 Na úmysel 15.00Na úmysel 

23.3. 8.00 +Vasiľ 
r.Kaščakova 49 

- - 

24.3.Svätý 
a veľký štvrtok 

17.00+Mária 
r.Viňarska 89 
Strasti 

14.30 Na úmysel  
Strasti 

13.30 Na úmysel 

25.3.Svätý 
a veľký piatok 
Blahovíščenije 
Prísny pôst! 

15.00 *Helena 
Popovičova s rod. 99  

13.00*Marián, 
Marián, Peter 

11.30 za farnosť 

26.3. Svätá 
a veľká sobota 

13.00*Peter Dubas 
102 

17.00 
Utiereň vzkriesenia 

15.00  
Utiereň vzkries. 

27.3. PASCHA 
Myrovanie 
Zmena času  
+ 1 hodina! 

7.00 Utiereň 
vzkriesenia s liturgiou 
a požehnaním 
pokrmov 

9.30 Liturgia s požeh. 
pokrmov 
 

11.00 Liturgia 
s požeh. pokrmov 

28.3. Svetlý 
pondelokObchod 
okolo chrámu 

9.30 *Tóno, Mária, 
Lenka, r.Fečkova 
r.Vojčikova  r.Šakova  

8.00 *Klaus, Tibor 
s rodinami 
r.Komišakova 16 

11.00*Emil s rod.  
r.Dubasova 51 

29.3. Svetlý 
utorok 

18.00*Márian, Mária, 
Mikuláš, Michaela, 
Veronika 
r.Darivčakova 121  

17.00 za farnosť  
 

16.00 Na úmysel  

30.3 8.00+Júlia 
r.Gundzikova 120 

- - 

31.3. - - - 

 


