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o. Michal Jančišin
Gréckokatolícky farský úrad
Havaj 22, 090 23 Havaj

mob.: 0911 912 318
e‐mail: havaj@grkatpo.sk

Ukončená oprava chrámu, výmena odtokových žľabov.
Materiál 437,58 ,- Eur, práca - 400,-Eur. Spolu 837,58,- Eur.
Všetkým darcom na tento úmysel úprimné „Pán Boh zaplať!“ 

Ďakujeme za upratovanie chrámu rodine Šakovej, Džavoronkovej, 
Kozákovej, Skysľákovej a Gajdošovej.

Tento mesiac upratujú: 05.11. rodina Blichova                                    
                                     12.11. rodina Prusákova
                                     19.11. rodina Skysľákova 92
                                     26.11. rodina Žolnova 91
                                     03.12. rodina Viňarska  107                                                 

 V knihe Deuteronómium je Michal jedným z najvyšších anjelov, nebeské knieža 
Izraela, ktorý tomuto ľudu pomáha. V mimokánonických spisoch vystupuje ako archanjel, 
ako jeden zo štyroch najvyšších anjelov, alebo jeden zo šies�ch, alebo siedmich anjelských 
kniežat, ako osobitný dôverník Boží, strážca kľúčov od neba, ako veľvojvodca anjelov. On 
obetuje na oltári nebeskej svätyne, je anjelom spravodlivos�, súdu, ale aj milos� a 
milosrdenstva, orodovník Izraelitov u Boha, ich anjel. Rabíni považujú Michala za 
najvyššieho anjela.
 V Novom zákone vystupuje Michal označený ako Archanjel v spore s diablom o 
Mojžišovo mŕtve telo. Ďalej v symbolickej vízii knihy Zjavenia ako vodca svojich anjelov vo 
víťaznom boji s diablom a jeho anjelmi, zjavne ako anjel Ježišovho spoločenstva.
 Sv. Otec Fran�šek nás vyzýva a radí nám, modliť sa k archanjelovi Michalovi o 
ochranu: „Boj je každodennou realitou kresťanského života – či už v našom srdci, v 
našom živote, v našej rodine, národe, v našich kostoloch… Ak nebojujeme, budeme 
porazení. No Pán zveril túto prácu najmä anjelom: bojovať a zvíťaziť.“ 

Gréckokatolícka cirkev slávi 8. novembra sviatok 
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným 

mocnos�ach.

Svätý Michal archanjel , ochraňuj nás v boji pr�i zlu 

a úkladom diabla. Ty, knieža nebeského vojska, mocou Božou 

zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na 

skazu duší p�ulujú po svete .

Amen .

Naّ a farnos۰ sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú 
organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov 
Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich 
drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo 
zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.  

 
Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku 

zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre 
nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. 
novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť 
aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny.   
 

Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk 
 

Ďakujeme! 
 
 
 

Miništrantská súťaž
Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare 

a znamená slúžiť, posluhovať, „posluhovať pri stole“.

To, čo konajú anjeli v nebi, 
to v naších chrámoch, katedrálach a bazilikách 

vykonávajú miništran�. 
Sú teda viditeľnými zástupcami anjelov.

Miništrantská služba je služba Pánovi.
Miništran� majú dvoch patrónov. Tým prvým je svätý Tarzícius. 

Žil v časoch prvých kresťanov. Svoju vernosť a lásku Pánu Ježišovi dokázal svojou 
mučeníckou smrťou. 

Druhým patrónom miništrantov je 
svätý Dominik Savio, ktroý žil v 19. storočí.

Meno Michal má hebrejský pôvod a znamená „Kto je ako Boh?“.



Program bohoslužieb november 2016 
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
2.11. streda 17:00 * Marián - - 
3.11.štvrtok 
 

 16:30 Ctiteľov 
Božského srdca 

09:00 Ctiteľov 
Božského srdca 

4.11.piatok 17:00 Ctiteľov Božského 
srdca a chorých 

  

5.11. sobota 08:00 * rod. Šakovej, 
Fečkovej, Vojčíková 

-  

6.11. nedeľa 
Zbierka 
Podporný fond 

09:00*Stanislav, 
Jozefína, Samuel, Patrik 

07.45 * Mária  10.30 za farnosť 

7.11.pondelok 17.00* Ján s rodinou, 
Želizňáková  

  

8.11.Archanjel 
Michal  

18.00*Mária 16.30*Maxim, 
Monika, Ivo, Valika  

09:00 na úmysel 
darcu 

9.11.streda 17.00+Marián ročná -  
10.11.štvrtok 
 

17.00* Marián, Ján, 
Terézia, Andrej, Cyril, 
Laura, Peter, Dominika, 
Maxim, Rita 
 

 15.30+ Karol, 
polročná 

11.11. piatok 17:00 * Eva s rodinou 15.30+Ján, Mária 
r.Jacečkova 26 

 

12.11. sobota 
 

8.00* rod. Štefana Prusáka 
aj vnúčatá 

- 17:00 za farnosť 

13.11.nedeľa 09.00 * Stanislav 
Viňarský s rodinou 

07:45 + Vasiľ  

14.11. pondelok 
 

17.00* Silvia, Martina 
s rodin, Ján, rod Skičková 
126 

-  

15.11. Začiatok 
filipovky 

17.00* Mária   

16.11. streda 17.00* Matúš a Šimon 15:30 + Mária - 
17.11. štvrtok 17:00 + Michal, Mária, 

Michal, Jozef, Anna 
- - 

18.11. piatok 17.00* Jaroslav s rod., 
Ľuboš, rod. Ďžavoronkovej 

 - 

 
 

o. Michal Jančišin 
Gréckokatolícky farský úrad 
Havaj č. 22, 090 23 Havaj 
tel.: +421 911 912 318 
e-mail: havaj@grkatpo.sk 
 

 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
19.11 sobota 
 

08:00 + rod. 
Prusákovej, Mikuláš, 
Dušan, Júlia, Michal, 
Anna, Štefan, Vladimír 

  

20.11. nedeľa 
 

09.00* Dominik, 
Ľuba, Katarina, Ľuba 
a Andrea s rodinami  

07.45 * Valéria 10.30 za farnosť 

21.11.myrovanie 
Vstup presv. 
Bohorodičky  
do chrámu 

18.00 + Mária 
Dembická 

16.30 + Štefán 
 

09:00 na úmysel 
darcu 

22.11. utorok 
 

17:00 * Martina, 
Šimon, Michal, 
Viktória, rod. 
Želiznáková 

15.30 + Anna, Peter  

23.11. streda 17: 00 * Ladislav 
s rodinou, Emil 

- - 

24.11.štvrtok 17.00+Júlia,Ján,Štefan, 
Mária, Peter, Michal 
r.Komišakova 127 

 - 

25.11. piatok  17.00+ Michal, Júlia   
26.11. sobota 8.00*Mikuláš s rod. 

r.Darivčakova 121 
-  

27.11. nedeľa 
Zbierka na 
Charitu 

09.00+Júlia, Ján, 
Mária, Michal, Peter, 
Ján, Mária 

07:45 * Michal 10:30 za farnosť 

28.11. pondelok 
 

17.00+Vasiľ, Mária, 
Štefan, Helena, 
Slavomír, Helena rod. 
Skysľaková č. 100 

- - 

29.11. utorok 
 

17.00 + Paraska, 
Andrej 

  

30.11. streda 17:00 + Ján - - 

01.12.  štvrtok  16:30 Ctiteľov 
Božského srdca 

09:00 Ctiteľov 
Božského srdca 

02.12. piatok 17:00 Ctiteľov 
Božského srdca 
a chorých 

  

03.12. sobota 08:00 rod. Vašičková, 
Ličková, Dubasová 
č.17 

  

04.12. nedeľa 09:00 rod. Hubcejová 07:45 za farnosť 10:30 * Miriama, 
Tomáš 
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