
 
PREČO CHODIŤ DO CHRÁMU ? 

Jeden návštevník chrámu napísal list vydavateľovi novín a sťažoval sa, že 
to nedáva zmysel aby človek chodil do cerkvi každú nedeľu. “Chodil som cez 30 
rokov do chrámu,” napísal, “a počas tých rokov som počul približne 3,000 kázní. 
Akokoľvek je to číslo vysoké, neviem sa rozpamätať na jedinú z nich. Tak si 
myslím, že je to úplná strata času moja aj tých kňazov.” 

Toto naštartovalo skutočnú kontroverznú výmenu názorov v rubrike “Listy 
vydavateľovi”, čo sa nesmierne páčilo majiteľovi novín. Takto to išlo z týždňa na 
týždeň až pokiaľ niekto nenapísal tento presvedčivý dôkaz: 
“Bude to 30 rokov čo som ženatý. Za ten čas mi moja manželka uvarila skoro 
32,000 jedál. Ale nech sa akokoľvek teraz snažím za ten svet si neviem spomenúť 
na menu jediného pokrmu zo všetkých tých jedál. Ale jedno viem isto; všetky ma 
vyživovali a dodávali mi silu potrebnú k mojej dennej práci. Ak by moja žena mi 
nevarila – bol by som už dnes fyzicky mŕtvy. Taktiež podobne tak ak by som nešiel 
do chrámu načerpať silu; bol by som už dnes duchovne mŕtvy!” Pamätaj: ak si NA 
DNE z niečoho, potom Boh je vždy HORE pomôcť Ti v hocičom! Viera vidí 
neviditeľné, verí v neuveriteľné a prijíma nemožné! Vďaka ti Bože za fyzickú i 
duchovnú výživu! 

 

MILODARY ZA MESIAC APRÍL                        OZN AMY  
5.5. spoveď chorých o10.00   
Havaj, o 14.30 Makovce.  
V stredu a v piatok po sv. liturgii  
mariánsky moleben. 
22.5. zbierka Katolícke 
masmédiá 
21.5. 7.metropolitná púť 
do Krakova, nahlásiť sa do 
8.5. 
 
Upratovanie v chráme: 
6.5.rodičia 1.prijímajúcich  
14.5. r.Horňakova 138                                      
21.5. r.Bereščakova 138 
28.5. r.Kocanova 138 

 
                                                    
Príjemné čítanie praje o.Marcel!mobil:0910792121, miriam.ilkova@gmail.com 
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SVÄTÁ  PÄŤDESIATNICA 
Sobota pred nedeľou Päťdesiatnice je 

poslednou zádušnou sobotou v liturgickom roku. 
Svätá Päťdesiatnica patrí medzi najväčšie 

sviatky liturgického roka. Je zároveň zavŕšením 
sviatku Paschy.  II. Vatikánsky koncil v konštitúcii 
o Cirkvi (hl.1) hovorí: „Keď však bolo dokonané 
dielo, ktoré dal Otec vykonať Synovi na Zemi, bol na 
Turíce zoslaný Svätý Duch, aby Cirkev ustavične 
posväcoval a aby tak veriaci mali skrze Krista 
v jednom Duchu prístup k Otcovi... Duch prebýva 
v Cirkvi a v srdciach veriacich ako v chráme a v nich 
sa modlí a vydáva svedectvo, že sme prijatí za Božie 

deti... Omladzuje Cirkev silou evanjelia, stále ju obnovuje a vedie k dokonalej jednote 
s jej Ženíchom“. 

Päťdesiatnica má svoje korene v Starom zákone. Židovský národ slávil tri 
významné sviatky: Veľkú noc, Päťdesiatnicu a Sviatok stánkov. Päťdesiatnica bola 
v Starom zákone sviatkom poďakovania za úrodu. Neskôr bola v tento deň aj spomienka 
na udelenie tabulí zákona Mojžišovi na hore Sinaj, ktoré dal Boh práve na päťdesiaty deň 
po východe z Egypta. Hlavným motívom pre novozákonnú cirkev bolo to, že slávil 
sviatok zoslania Svätého Ducha v päťdesiaty deň po Pasche. Sviatok Päťdesiatnice bol 
pre prvotnú Cirkev takou veľkou, radostnou a vážnou udalosťou, že bol tento sviatok 
postavený na úroveň sviatkov Paschy a Narodenia Ježiša Krista. V treťom storočí je 
sviatok Päťdesiatnice už všeobecne známym sviatkom. Z bohoslužby tohto dňa prešla 
napr. do denných modlitieb modlitba Kráľu nebeský. Bohoslužobné texty tohto sviatku 
zostavil sv. Ján z Damasku i sv. Kozma Majumskij.  

Pred svätou liturgiou sa spieva modlitba Kráľu nebeský, ktorú na kolenách pred 
oltárom prednáša kňaz a potom dvakrát veriaci ju opakujú. Na večierni je hneď niekoľko 
zvláštností. Veľká ekténia má osobitné prosby k danému sviatku. Na troch miestach 
večierne sa prednášajú tri modlitby na kolenách – po prokimene, po suhubej ekténii a po 
hymne Ráč nás Pane... Modlitby sú pravdepodobne dielom sv. Bazila Veľkého, ktorému 
sa pripisuje aj nariadenie, aby sa tieto modlitby prednášali na kolenách. 

Pondelok po Svätej Päťdesiatnici sa nazýva Pondelok Svätého Ducha. V deň 
Päťdesiatnice je pripomenutie si samotnej udalosti Zoslania Svätého Ducha, pondelok je 
zasvätený osobitnej úcte Sv. Ducha ako tretej božskej osoby. V niektorých liturgických 
knihách je pondelok po Päťdesiatnici nazvaný aj sviatkom Najsvätejšej Trojice. Je to 
vplyv nariadení s záverov Zamojskej a Ľvovskej synody. Liturgické obdobie slávenia 
sviatku Zoslania Svätého Ducha sa končí v sobotu po Svätej Päťdesiatnici. 

 
 

Dátum HAVAJ MAKO BYST 
29.3.zvonček    
3.4.zvonček     
10.4.zvonček     
17.4.zvonček     
23.4. zvonček    
24.4. zvonček    
Zb.Ukrajina    
Zb.prenasled.    
Zb.seminár I.    
Pôstna krabič.  

 
 

Dary    



 
 

Program bohoslužieb a oznamy  
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
- - - - 

3.5. 18.00+Júlia 
r.Gundzikova 120 

17.00*Michal s r., 
Juraj s rod 
r.Trebišovská 18 

- 

4.5.  18.00+Štefan, Mária, 
Ján, Júlia, Michal, Peter 
 r. Komišakova 127 

17.00+Marián 
Gonos 
r.Skysľakova 56 

16.00*r.Petruňakova 

5.5. myrovanie 
Nanebovstúpenie 
Pána 

18.00*Peter s rod. 
r.Jacečkova 

16.30*Katarína, 
Martin, Emka, 
Samko 
r.Trebišovska 39 

9.00 za farnosť 
  

6.5.  18.00 za chorých farnos. 
* r.Portíkova 33 

- - 

7.5.   8.00*Marián, Ján, 
Terézia, Andrej, Cyril, 
Peter, Dominika, 
Maxim, Rita 
r.Komišakova 127 
*Marián r.Komišakova 

- - 

8.5.   
7.nedeľa  
po Pasche 

Prvé sv.prijímanie 
10.00 

8.00*Michaela s r 
Michal s rod. 
a Radovan 
r.Komišakova 30 

8.00 za farnosť 

9.5. - - - 

10.5 18.30+Ján, Helena 
r.Drozdova 110 

- - 

11.5.Hieromučeník 
Vasiľ Hopko 

8.00+Štefan, Mária, Ján, 
Júlia 
r.Čepova 57 

- - 

12.5.   - - - 
13.5. 18.00*Ján s rod. 

r.Skičkova 126 
- - 

14.5. 
5.zádušná sobota 

8.00   
s panychídou a 
 čítaniami hramôt 

9.30  
s panychídou a 
 čítaniami hram. 

10.45  
s panychídou  
a  čítaniami hramôt 

15.5. myrovanie 
Svätá 
Päťdesiatnica 

9.00 *Anton, Tatiana 
r.Karasova 117 

10.30 za farnosť 7.45*Marián, Mária, 
Mikuláš, Michaela, 
Veronika, Irena, 
Mikuláš  
r.Darivčakova 121 

 
 
 

 
 
 
 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
16.5. Pondelok 
sv.Ducha 
obchod okolo 
chrámu 

18.00*Silvia s rod., 
Martina s rod., Ján 
r.Skičkova 126 

16.30 *Mária 
Jacečková 46 

9.00 za farnosť 

17.5 18.00+Michal, Mária, 
Dušan  
r.Kostilnikova 55 

17.00 na úmysel - 

18.5.  8.00+ z r.Portikovej 33 - - 
19.5.  - - - 
20.5. 
Voľnica 

- - - 

21.5.  18.00*Rastislav 
r.Džavoronkova 123 

- - 

22.5. 1.nedeľa 
po Päťdesiatn. 
Všetkých sv. 

9.00*Štefan 
r.Prusakova 135 

7.45*Adrián, 
Dominika 
r.Komišakova 6 

10.15*Monika 
r.Viňarska 89 

23.5.  18.00*Mária 
r.Viňarska 89 

17.00 na úmysel 16.00 na úmysel 

24.5.  18.00+Ján, Zuzana, 
Ján, Michal, Verona, 
Anna r.Dubasova 102 

17.00  na úmysel 16.00 na úmysel 
 
 

25.5.  8.00+Júlia  
r.Kurejova 20  

- - 

26.5. myrovanie 
Najs.Eucharistie 

18.00*r.Demčakova 
a Chovancova 20 

16.30 za farnosť 9.00 

27.5. 8.00+Viera  
r.Viňarska 120 

- - 

28.5.  8.00+Mária 
 r.Blichova 14 

- - 

29.5. 2. Nedeľa 
po Päťdesiatnici 

9.30*Helena 
Kundrátova 12  

8.00*Marián 8.00 
*Miriama a Tomáš 
r.Dubasova 51 

30.5. - - - 
31.5. 18.00*Lucia s rod., 

Ján 
r.Vašičkova 17 

17.00 na úmysel 
 

- 

 


