
 
UDALOSTI Z HAVAJSKEJ FARNOSTI 

Prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie v našej farnosti 
V nedeľu 8. mája 2016, po sviatku 
Nanebosvtúpenia Pána, sa konalo 
v našej farnosti prvé sväté prijímanie. 
Slávnosť začala sprievodom od farskej 
budovy do pekne vyzdobeného chrámu. 
Deti priniesli dary kríž, vodu, víno, 
chlieb, krstnú košieľku, sviecu- 
symboly života viery kresťana. Po 
obnove krstných sľubov a kadení sa 
slávila svätá liturgia za účasti piatich 
kňazov: Jána Sabola st., Jána Sabola 
ml., Miroslava Iľka, Petra Iľka 
a Marcela Iľka. Prvýkrát Ježiša prijali: 
Dominik Gundzik, Magdaléna Iľková, 

Matúš Kundrát, Sarah Viňarská, Adrián Pančura z Makoviec a Mikuláš Červeňak. 
Deti predniesli svoje prosby za rodinu, cirkev. V závere sv. liturgie sa poďakovali 
Bohu, rodičom, príbuzným a o. Marcelovi za prípravu. Svojim mamkám odovzdali 
kvet, keďže v tento deň bol sviatok, Deň matiek. Nasledovalo Mnoholistvije 
a fotenie. Celú slávnosť spevom obohatili dievčatá spevom mládežníckych piesní. 
Bohu vďaka za milú slávnosť! 
 
MILODARY ZA MESIAC MÁJ                        OZNAM Y 
 

3.6. spoveď chorých o 10.00 
Havaj o 14.30 Makovce  
29.6. zbierka Halier sv. Petra 
3.7.Uvítanie nového kňaza,  
o.Michala Jančišina vo farnosti. 
 
Upratovanie v chráme: 
4.6.r. Gonšenicova 
11.6.r. Hajtolova 
18.6.r. Gonosova                                   
25.6.r. Juhasova 
2.7. r. Kocanova 
  
                                                   
Príjemné čítanie praje 

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

 
 

Havajské zvesti - mesačník farnosti Havaj                                6/2016 
ZVONY V OBCI 

     Zvony sú a boli nástrojom komunikácie. Pre kresťanskú civilizáciu je typické, že sa 
začali šíriť prostredníctvom kláštorov. Rovnako ako pri činnosti mníchov tak aj vo 
zvonoch sa spojili funkcie pastierov, kňazov, strážcov, zvolávačov k službe a šíriteľov 
pokoja. Poslaním zvonu je zvolávať veriacich na modlitbu, liturgické slávenia a 
oznamovať zvláštne udalosti. Kostolná veža, v ktorej sú zvony umiestnené, alebo 
samostatná zvonica nemá len praktický význam – aby bolo zvony dobre počuť. Má aj 
význam symbolický: ukazuje k nebu, ktoré je posledným cieľom nášho úsilia. Niekto 
veže chrámov prirovnal k vztýčeným ukazovákom: pripomínajú nám nadprirodzený 
rozmer života. Pri pohľade na veže chrámu vo vlastnej obci, meste alebo v neznámej 
krajine mali by sme si položiť otázku, či aj my dobrým úmyslom a obetou zameriavame 
svoje každodenné konanie k Bohu. Takýto návyk sa nám môže stať účinnou duchovnou 
pomôckou.  Zvonenie v minulosti sprevádzalo všetky dôležité životné medzníky, ako sú 
krsty, svadby, úmrtie či pohreby. Zvony odzváňali aj všeobecne významné udalosti, ako 
víťazstvo vo vojne, korunováciu, vstup alebo vyzývali k zhromaždeniu ľudí na námestie. 
Zvony slúžili k ur čovaniu času a dennej doby. Zvon bol až do 19. stor. 
najspoľahlivejším  informátorom o ubiehajúcom čase pre bežného človeka. Od 
obyčajného odzváňania hodín sa zvonenie rozvinulo do neobyčajnej šírky. Okrem toho, 
že zvony majú rôzne ohlasovacie funkcie, ľudia verili, že zvonenie má tiež očistnú moc. 
Preto sa zvony používali na odohnanie nebezpečenstva. Najznámejšie je tzv. zvonenie 
na mraky, s účelom odohnať od obce búrku, víchricu alebo inú nepriazeň počasia. Ďalej 
sa zvony užívali proti moru a iným epidémiám, čo na prvý pohľad vyzerá ako obyčajná 
povera, ale na rozdiel od zvonenia na mraky je tu určitý odpudivý účinok skutočne 
možný, pretože neustály hluk rozhojdaných zvonov môže plašiť hlavných roznášačov 
moru - hlodavcov. Pápež Benedikt XIV. prehlásil, že samotnému zvonu odpudivá moc 
chýba, ale jeho hlas vyzýva ľudí k spoločnej modlitbe a práve tieto modlitby 
nebezpečenstvo zažehnajú. 

Zvony v našej farnosti 
O podstate zvonenia na chrámovej veži začali uvažovať aj veriaci z našej farnosti. 
V minulom roku 2015 zvony dali opraviť farníci z Makoviec. Oprava stála 900,- €. Teraz 
Makovčania robia zbierky na opravu kríža pred cerkvou. Keďže vo farskom chráme počas 
dňa nezvonili zvony vyše 20 rokov začalo sa s ich opravou. Odznovu sa nainštalovala nová 
mechanika, ktorá umožňuje aj zvonenie diaľkovým ovládaním s dosahom 200 m. Na 
opravu zvonov sa investovalo 2.300,-€, z toho obec prispela sumou 1.000,-€, ostatné boli 
dary veriacich. Tešili sme sa, že od Veľkej noci sa zvony rozliehajú aj po našej dedinke, 
napriek tomu, že existuje viacero negatívnych názorov v médiách, ktoré kritizujú, že zvuk 
zvonov ruší ľudí po nočnej zmene, spiace deti... Zvuk vlaku, áut, záchraniek, sirén je podľa 
ich názoru nevyhnutný, kým zvuk zvonov nepodstatný. A to hlavne v dnešnej 
pretechnizovanej dobe, keď sú hodinky aj na mobile, internete... Zvony nám môžu 
pripomenúť počas dňa, že sa môžeme k Bohu obrátiť v modlitbe, poprípade sa aspoň 
označiť znamením kríža t.j. prežehnať. Aj to má byť v živote kresťana nevyhnutné. Taktiež 
sa vymenilo okno a vchodové dvere v sakristii, nakoľko v zime tam mrzlo a popod dvere 
nasnežilo. Pán Boh zaplať darcom! 
 

Dátum HAVAJ MAKO BYST 
1.5. zvonček    
5.5.zvonček  
myrovanie 

   

8.5.zvonček      
15.5.zvonček  
myrovanie 

   

16.5. zvonček    
22.5. zvonček    
26.5. zvonček  
myrovanie 

   

29.5. zvonček    
Zb.kat. mas.    
Dary  

 
 
 

  



 
 

Program bohoslužieb a oznamy  
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
1.6.  15.30+z r. Gajdošovej 

a Čepovej 55  
18.00+Helena, 
Michal, Nadežda 
r. Švahlova 36  

16.45Na úmysel 

2.6. - - - 
3.6.  Sviatok 
Božského srdca 
voľnica 

18.00 Za chorých farnosti 16.30 Za ctiteľov 
Božského srdca 

9.00 Za ctiteľov 
Božského srdca 

4.6.  9.00+Ján, Mária a ost. z r. 
Viňarskej 89 

17.00 S platnosťou 
na nedeľu  
*Renáta, Peter, 
Natália, Adam 
 r.Trebišovska 39 

15.30  
S platnosťou 
na nedeľu 
Za farnosť 

5.6.  
3.nedeľa po 
Päťdesiatnici 

7.30 *Martina, Marián, 
Viktória, Matúš, Samuel 
r.Skičkova 126 
 

- - 

6.6.  - - - 
7.6. 
  

 8.00 +Jozef 
r.Zdenovcova 138 

  

8.6.   - - - 
9.6. 8.00+Anna, Jozef 

r.Skysľakova 56 
- - 

10.6.  - - - 
11.6.  7.00 *Ján, Terézia s rod. 

r.Komišakova 127  
- - 

12.6 
4.nedeľa po 
Päťdesiatnici 

9.00* Anna s rod. 
 r.Čečkova 26  
 

7.45 
*Stanislava a Tomáš 
r.Švahlova 36 

10.15 
 Za farnosť 

13.6. - - - 
14.6.  8.00+Júlia 

r. Gundzikova 120 
- - 

15.6. 
 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
16.6. 8.00+Viera 

r.Viňarska 120 
- - 

17.6. - - - 
18.6.  18.00+Mária 

r.Viňarska 89 
- - 

19.6.  
5.nedeľa po 
Päťdesiatnici 

9.00*Ján, Emília 
r.Želizňakova 80 

7.45 Za farnosť 10.15 
Na úmysel 

20.6. - - - 
21.6.  
 

8.00 +Ján Gajdoš 
r.Darivčakova 121 

- - 

22.6.  
 

- - - 

23.6.  - - - 
24.6.  
Nar. Jána 
Krstite ľa 
 

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

17.30 Za farnosť 9.00 *Blažena s rod. 
r.Darivčakova 68 

25.6.  7.30+Júlia Kurejová, 
ročná s pan. 

8.45+Mária, Michal 
r.Kostikova 15 

10.00+ z r. 
Dubasovej 51 

26.6.  
6.nedeľa po 
Päťdesiatnici 

8.30*Silvia, Štefan, 
Štefan, Dávid, 
Dominik  
r.Skičkova 126 
*r. Drozdova 98 

7.30 Na úmysel 10.00 Odpustová 
slávnosť, obchod 
okolo chrámu a 
myrovanie 
Za farnosť 

27.6. - - - 
28.6.  - - - 
29.6. Sviatok 
Petra a Pavla 
myrovanie 

18.00*r.Dubasova 17 16.45*Marián 
r.Trebišovska 59 

15.30 Za farnosť 

30.6. - - - 
1.7. - - - 
2.7. - - - 
3.7.  
7.nedeľa po 
Päťdesiatnici 

9.00  
 

7.30  
 

10.30 
 

 


