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Svätý otec ukončil Svetové dni mládeže v Krakove 
sv. omšou pre 2,5 milióna ľudí.

 Témou XXXI. svetových dní mládeže 2016 boli slová: "Blahoslavení 
milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo" (Mt 5,7). Svätý Otec František zvolil ako 
motto piate z ôsmych blahoslavenstiev, ktoré Pán Ježiš vyslovil v kázaní na brehu 
Galilejského jazera. Chcel tak zdôrazniť váhu slov Krista na tému podstaty šťastia, 
pretože práve tieto slová sú srdcom učenia nášho Pána. Ježiš nám vo svojom prvom 
kázaní zanechal osem tipov postojov, ktoré privedú ľudí do nebeského kráľovstva.

 Prepojenie miesta stretnutia mládeže v Krakove s témou nasledujúceho 
stretnutia má pútnikov priviesť k lúču milosrdenstva, ktorý od čias zjavenia sa sestre 
Faustíne vyžaruje z krakovského pútnického miesta Lagiewniki na celú Cirkev. Krakov 
je všeobecne známy ako svetové centrum úcty k Božiemu milosrdenstvu – mladí 
ľudia, ktorí boli v Poľsku  navštívili miesto zjavení, hrob sv. sestry Faustíny Kowalskej a 
sanktuárium, teda miesto, kde sa svet zveruje Božiemu milosrdenstvu, čo uviedol do 
praxe sv. Ján Pavol II.
 Svetové dni mládeže trvali šesť dní a zúčastnili sa ich mladí ľudia z viac ako 
180 krajín sveta.

 Keď sa nám v živote stane, že hľadíme dolu namiesto toho, aby sme hľadeli 
hore, môže nám pomôcť táto veľká pravda: Boh je verný v láske k nám, dokonca je v 
nej zanovitý. Pomôže nám myslieť na to, že nás miluje viac, než my milujeme seba 
samých, že nám verí viac, než my veríme sebe samým, že nám „vždy drží palce" ako 
fanúšik, ktorý sa nikdy nedá odradiť. Vždy nás očakáva s nádejou, dokonca aj keď sa 
uzatvárame do svojich zármutkov, neustále sa ponosujúc na zakúsené krivdy a na 
minulosť. No mať záľubu v smútku nie je dôstojné našej duchovnej postavy! Je to 
naopak vírus: táto záľuba v smútku je vírus, ktorý napadá a blokuje všetko, zatvára 
každé dvere, bráni rozvinutiu života, novému začiatku. Boh je však zanovito plný 
nádeje: vždy verí, že môžeme znovu vstať a nevzdáva sa, keď nás vidí vyhasnutých a 
bez radosti. Je smutné vidieť mladého človeka bez radosti. Pretože sme vždy jeho 
milovanými deťmi. Pripomínajme si to na začiatku každého dňa. Bude osožné, ak to 
povieme každé ráno v modlitbe: „Pane, ďakujem ti, lebo ma miluješ; som si istý, že ma 
miluješ; daj, aby som si zamiloval môj život!". Nie moje nedostatky, ktoré treba 
napraviť, ale život, ktorý je veľkým darom: je to čas milovať a byť milovanými.

Myšlienky z homílie Sv. Otca

 Na záver slávnostnej svätej omši na tzv. Poli milosrdenstva 
na Brzegoch v poľskom Krakove Sv. Otec oznámil, že najbližšie 
Svetové dni mládeže sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. 

Mária Matka milosrdenstva, oroduj za nás. 

Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás. 

Svätá sestra Faustína, oroduj za nás.

 

Dátum HAVAJ 

3.7.2016 
zvonček 

51,12 € 

5.7.zvonček   39,20 € 

10.7.zvonček   49,70 € 

17.7.zvonček   47,00 € 

20.7 zvonček 33,70 € 

24.7. zvonček  52,90 € 

31.7. zvonček 63,20 € 

6.8. zvon�ek 49,40€ 

7.8. zbierka 
na odkvapové 
žľaby 

256,40€ 
 

14.8. zvonček 48,00 € 
16.8.  zvonček 39,70 € 
21.8.  zvonček 100,€ 
Dar – 17.7. 100,€ 

Dar – 03.8. 100,€ 

Aktuálne prebieha oprava chrámu, 
obnovenie odtokových žľabov. 
Všetkým darcom na tento úmysel 
úprimné „Pán Boh zaplať!“ 

"Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni!
Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!"
                                                         Num 6, 24-26

číslo farského účtu:
Sk17 0200 0000 0037 1547 4158

Ďakujeme za upratovanie chrámu:

03.09. rodina Džavoronková
10.9. rodina Jamborova
17.9. rodina Skičková
24.9. rodina Komišáková

Spoveď chorých Havaj - piatok 2.9.2016 dopoludnia. 



 
 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB SEPTEMBER 2016 
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
1.9. štvrtok 
 

 16:30 Ctiteľov 
Božského srdca 

09:00 Ctiteľov 
Božského srdca 

2.9.piatok 18:00 Ctiteľov 
Božského srdca a 
chorých 

- - 

3.9.sobota 08:30* Mária 
Prokopovičová 

- 17:30 za Farnosť a 
filiálky 

4.9. nedeľa 08.45 * rod. 
Demčákovej, 
Chovancovej, 
Stanislava 

07:45 * Renáta 
a Daniela s rodinami 

 

5.9.pondelok 18.00*rod. Kundrátovej  09:00 + Mikuláš, 
Ignác,Pavlina, Viktor, 
Štefan, Viktor 

6.9. utorok 18.00*Anna s rodinou   

7.9. streda 17:00 + Mária - - 

8.9.myrovanie 
Narodenie 

Bohorodičky 

18.00 *Jozef 
 

16.30 * Štefan 09:00 + JAROSLAV 

9.9.piatok 18.00 + Mária, Michal, 
Dušan Kostilnikovci 

  

10.9.sobota 8.00+ Viera Viňarská, 
ročná 

- - 

11.9.nedeľa 09.00 * Andrej, 
Justína, rod. 
Kozáková 44 

07:45 * Emil 
Mačuga 

10:30 za Farnosť a 
filiálky 

12.9.pondelok 18.00* Jaroslav 
s rodinami, 
Džavoronkovej 

- - 

13.9. utorok 18.00+ Anna, Jozef, 
Mária – o.dekan 
vovedenie 

  

14.9. pôst, 
myrovanie 
Povýšenie  
sv. kríža 

18.00+ Vasiľ   16.30 Na úmysel 09.00 + Alžbeta 

15.9. štvrtok 
 

9.00* Marián   

16.9.piatok 18.00*Jozef, Katarína, 
Natália 

16.30+Mária   

 
 

 

 
 
 

 

 o. Michal Jančišin, 0911 912 318, Gréckokatolícky farský úrad Havaj 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
17.9 sobota 8.00 * Renáta s 

rodinou 
- - 

18.9 nedeľa 
Zbierka na 
Seminár II. 

09.00*Emil, Terézia, 
Michal, Viktória rod. 
Želiznákovej  

07:45 + Anna, 
Štefan, Zuzana, Ján 

10:30 za Farnosť a 
filiálky 

19.9. pondelok 18.00 *Miroslav rod. 
Zdencová 138 

- - 

20.9. utorok 
 

18.00 * Silvia s rod., 
Martin s rod. Ján, rod. 
Skičková 126 

  

21.9. streda 18:00 * Marián, Ján, 
Terézia, Andrej, Cyril, 
Laura, Peter, 
Dominika, Maxim, 
Rita 

- - 

22.9. štvrtok 18.00 * kňazské 
a rehoľné povolania 

  

23.9.piatok 18.00 * rod. Drozdová 
č. 98 

  

24.9. sobota  - - 
25.9. nedeľa 09.00* Dušan Kozák 

č.d. 44 
07:45 * Svetlana, 
Milan, rod. 
Trebišovská 

10:30  za Farnosť a 
filiálky 

26.9. pondelok 
 

18.00 + rod. 
Hubcejová, 
Kaščáková 

- - 

27.9. utorok 
 

18.00 + Ján   

28.9. streda 18:00 + Mária, Štefan, 
Júlia, Ján a ost. z rod. 

- - 

29.9. štvrtok 18.00*Anna s rod, 
Mária s rod., 
Šubertová 

- - 

30.9.piatok 18.00*rod. 
Skisľakovej Anny 
č.d.94 

  

1.10.myrovanie 
Pokrov 
Bohorodičky 

09.00 
+ Júlia Paňčurová, 
Kaščákovej 42 

07:45 * Maxim, 
Monika, Ivo, Valika 

10:30 na úmysel 
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