
UDALOSTI Z HAVAJSKEJ FARNOSTI 
Sviatky Veľkej noci  

Vo Veľký štvrtok si Cirkev 
pripomína sled udalostí, ktoré sa 
stali v tento deň. V tento deň 
Ježiš umyl svojím učeníkom 
nohy, slávil paschálnu večeru so 
svojimi učeníkmi, ustanovil 
najsvätejšiu sviatosť Eucharistie, 
trpel v Getsemanskej záhrade 
a bol zradený Judášom. Vo 
večerných hodinách sa na túto 
spomienku slúžila liturgia sv. 
Bazila Veľkého s večierňou vo 
farskom chráme a modlili sme sa 
strasti. V Bystrej a Makovciach 

sa slávila sv. liturgia a v Makovciach aj strasti. Veľký piatok bol tohto roku 
ozvláštnený tým, že na tento deň pripadol sviatok Zvestovania Presv. Bohorodičke. 
Obrady začali večierňou, po nej nasledovala sv. liturgia. Po Budi imja Hospodne 
pokračoval obchod s plaščenicou a obrad uloženia Krista do hrobu. Veriaci mali 
možnosť prichádzať k Božiemu hrobu a v modlitbe a tichu ďakovať a prosiť 
o požehnanie. O 20. 00 hod. sa v chráme stretli ženy, aby pobožnosťou krížovej 
cesty a modlitbami za deti vyprosili požehnanie pre svoje rodiny. V Makovciach 
a v Bystrej bola v sobotu v podvečerných hodinách utiereň. Vo farskom chráme 
znelo slávne Christos voskrese o 7.00 hod. Potom nasledovalo myrovanie, sv. 
liturgia a požehnanie pokrmov. 

MILODARY ZA MESIAC MAREC                          OZNAMY  

1.4. spoveď chorých  
o 9.00 Havaj o 14.00 Makovce 
17.4. zbierka Seminár I. 
 
Upratovanie v chráme: 
2.4.r.Compľakova 32 
16.4.r.Moškova 138  
30.4.r.Zdenovcova 138                                      
 
Dary Havaj:  
Bohuznáma rod. 50,-€ 
Bohuznáma rod. 50,-€ 
Bohuznáma rod.500,- € 

 
                                       
Príjemné čítanie praje o.Marcel!mobil:0910792121, miriam.ilkova@gmail.com 

Havajské zvesti - mesačník farnosti Havaj                                 4/2016 
Sv. Marek, evanjelista   25. apríl 

Patrón stavbárov, murárov, sklenárov, košikárov, notárov, 
pisárov; ochranca pred búrkou, krupobitím, patrón dobrého 
počasia a dobrej úrody. 

Sv. Marek je autorom druhého evanjelia. Hoci mal latinské 
meno, podľa historikov bol pôvodom Žid, synovec sv. 
apoštola Petra. Podľa všetkého nepatril medzi učeníkov 
Ježiša Krista, keďže v tých časoch bol ešte mladíkom. Pri 
opise udalostí umučenia vo svojom evanjeliu spomína 
bezvýznamnú príhodu, pri ktorej vojaci chytili nejakého 
mladíka zahaleného do plachty. Ten im však plachtu nechal 
v rukách a ušiel. Niektorí tvrdia, že týmto mladíkom bol 
práve sv. Marek, keďže ostatní evanjelisti o tejto príhode 
mlčia. Exegéti predpokladajú, že v jeho dome prebehla 

Posledná večera a Zoslanie Ducha Svätého. 

Po Turícach Marek hlásal evanjelium spolu s Barnabášom a Pavlom. Z tejto prvej 
misijnej cesty sv. Pavla sa však predčasne vrátil do Jeruzalema (Sk 13,13). Potom 
sprevádzal Barnabáša na ostrov Cyprus (Sk 15,39). Takisto pôsobil v Ríme spolu so sv. 
Petrom a Pavlom. Euzébius hovorí, že založil Cirkev v Alexandrii, tam bol aj biskupom a 
tam aj zomrel mučeníckou smrťou. Tieto údaje sú však veľmi nepravdepodobné. Svoje 
evanjelium napísal Marek pravdepodobne v Ríme pred rokom 60. Písal v gréčtine pre 
kresťanov, ktorí pochádzali z pohanských národov. Jeho evanjelium je najstaršie 
spomedzi všetkých štyroch evanjelií. Je písané špeciálne pre pohanov v Ríme – Marek 
nespomína židovské obyčaje, nespomína polemiky Ježiša so Židmi, nehovorí o 
podobenstvách, ktoré predpokladajú poznanie židovských obyčajov, a mlčí o tom, čo by 
mohlo navodzovať myšlienky, že Židia sú v Božom kráľovstve uprednostňovaní. Je to 
teda asi opis toho, čo Peter v Ríme kázal. Podľa tradície Peter neskôr kázal Marekovi, 
aby šiel hlásať evanjelium do Egypta. Hovoria o tom mnohé starokresťanské spisy. 
Marek založil cirkevnú obec v Alexandrii, stal sa tam biskupom. Podľa nezaručených 
historických správ prvý človek, ktorý sa obrátil na Markovo kázanie, bol Anian, 
pôvodom obuvník, u ktorého si dal Marek opraviť obuv. Tento človek sa neskôr stal 
Markovým nástupcom na biskupskom stolci v Alexandrii. Podľa tradície zomrel Marek 
mučeníckou smrťou – pohania ho raz ráno prekvapili pri bohoslužbách, uviazali mu 
povraz okolo hrdla a vláčili ho ulicami mesta, kým nezomrel. Veriaci ho pochovali v 
dedine Bucoli pri Alexandrii. Pri vpáde mohamedánov do Egypta v roku 828 preniesli 
dvaja benátski kupci jeho pozostatky do Benátok. Toto však nie je zaručene isté. V 
Benátkach je úcta k nemu veľmi živá. V rokoch 1063-1094 tam postavili známu baziliku, 
ktorá je zasvätená práve sv. Markovi. 

Dátum HAVAJ MAKO BYST 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

    
    
    
    
    



 
Program bohoslužieb a oznamy  

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
1.4. Voľnica! 
 

17.00 Za chorých 
farnosti 

15.30 Za ctiteľov 
Božs. Srdca 

12.00 Za ctiteľov B. 
srdca  

2.4. 8.00+Marta  
r.Bereščakova 138 

9.00*rod.Strenkova 
 

10.00+Andrej, Júlia, 
Štefan, Margita 
r.Šakova 128 

3.4.   2. nedeľa  
po Pasche,  
O Tomášovi 

9.00*Anna Kozáková 
 s rod. 33  

7.45*Štefan, 
Tatiana, Štefánia 
r.Trebišovska 39 

10.15 za farnosť 

4.4.  - - - 
5.4 
 

8.00+Viera r.Viňarska 
120 

- 
 

- 

6.4.  - - - 
7.4.  8.00+Andrej, Júlia, 

Mária, Michal, Milan  
r.Kaščákova 42 

- - 

8.4.   - - - 
9.4.  
 

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

16.30+Peter 
Jacečko, ročná s pa. 

- 

10.4.    3. nedeľa 
po Pasche,  
O myronosičkách 

9.00*Václav Viňarský 
s rod. 89 
*Lenka a Ľuba s rod. 
r.Dubasova 17  

7.45*Jozef s rod. 
r.Kostikova 15 

7.45 za farnosť 

11.4.  - - - 
12.4.   
 

18.00*Marek, Michal 
s pan. 
r.Gonšenicova 

17.00+Ján, Anna, 
Štefan, Juraj, Anna 
r.Švigarova 38 

16.00*r.Petruňakova  
 

13.4. 8.00+z r. Kovaľovej - - 
14.4. 
 

- - - 

15.4. 
 

18.00+Anna, Ivan 
r.Viňarska 89 

- - 

16.4. 8.00+Mária  
r.Viňarska 89 

9.00 
+ z r.Strenkovej 

10.00+Alojz 
r.Strenkova 

17.4.    4. nedeľa 
po Pasche,  
O porazenom 

9.00*Marcel, Katarína 
r.Džavoronkova 123  

7.45*Vasiľ 
r.Komišakova 6 

10.15*Irena 
Švigarova 38  

 
 
 
 
 

 
 
 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
18.4.  18.00+Michal, Mária, 

Dušan 
 r.Kostilníkova 55  

- - 

19.4.  
 

18.00+Júlia 
r.Gundzikova 120 

17.00 
+z r.Lenčakovej 

16.00+Štefan, Anna 
r,Strenkova 

20.4. 8.00*o. Marcel s rod. - - 
21.4.  18.00*Ján, Ján 

r. Komišakova 127 
- - 

22.4.  
 

18.00 +Michal, Anna, 
Štefan, Anna,Štefan 
r.Homzova 145 

17.00+Eva, Ján, 
Štefan, Vasiľ, Michal, 
Mária  
r.Trebišovska 59 

- 

23.4.  
Svätý Juraj 

9.00*Silvia, Štefan, 
Štefan, Dávid, 
Dominik  
r.Skičkova 126 

10.15*Peter 7.45*Marián  
r.Darivčakova 121 

24.4.    5.nedeľa 
po Pasche,  
O Samaritánke 

9.00 *Štefan s rod.  
r. Homzova 145 

7.45*Alžbeta s rod. 
r.Čepova 44 

10.15 za farnosť 

25.4. Sv evanje. 
Marek  

18.00+Ján a ost. 
z r.Drozdovej 98 
 

17.00 Na úmysel 16.00 Na úmysel 

26.4.  18.00+Milan 
r.Zdenovcova 138 

17.00 Na úmysel 16.00 Na úmysel 

27.4. 8.00*Ján a Terézia 
s rod. 
 r.Komišakova 127 

- - 

28.4.  - - - 
29.4.  18.00+Ján, Mária, Ján, 

Peter, Helena, Mária 
r.Želizňakova 50  

- - 

30.4. 8.00+Andrej, Júlia, 
Mikuláš, Mária a ost. 
z r. Kozákovej 
a Portikovej 33 

- - 

1.5.    6. nedeľa 
po Pasche, 
O slepom 

9.00* r.Drozdovej 98 7.45*Mária s rod. 
r.Komišakova 30 

10.15 za farnosť 

 


