
Gréckokatolícky farský úrad
Havaj 22, 090 23 Havaj

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

Ďakujeme  za  upratovanie  chrámu rodine Homzovej, Kundrátovej, Kuzmovej
a Hupcejovej.
Tento mesiac upratujú: 04. 3. Rodina Dubasová č.d. 52,                                  

11. 3. Rodina Kostilníková č.d. 55,
18. 3. Rodina Čepová č.d. 54
25. 3. Rodina Hruščaková

  Ďakujeme ti Pane Ježišu za čas pôstu, za dobu milostí, kedy sa učíme uprostred svojich starostí a zhonu 
vnímať tvoju blízkosť. Ďakujem ti za tvoje milosrdenstvo, lebo len ty vieš ako potrebujeme tvoje zľutovanie, 

každý deň a stále znovu. Nechaj  rozhorieť túžbu nášho srdca po tebe, po tom všetkom čo si pre nás 
nachystal, čo máš pre nás pripravené. 

   Pôstna doba je čas "milosti". „Boh je láska“ (1 Jn 4,8) a tento náš Boh v túto 
pôstnu dobu nám pripomína, čo chce od nás, na čo    a ako máme využiť 
prípravu na veľkonočné sviatky, udalosť jeho zmŕtvychvstania. Je silným 
pripomenutím si toho, že Pán žije a je s nami navždy. Láska je a bude vždy 
silnejšia než smrť.ak

Havajské    zvesti
   Pôst  bol vždy dôležitý. Preto, lebo nám  pomáha vnútorne sa vrátiť  do 
postoja  Božích  detí. Tento postoj  strácame vždy, keď berieme život do svojich 
rúk a chceme ho žiť nezávisle  voči Bohu. Pôst nás vracia do bytostného 
prežívania závislosti na Bohu a jeho daroch. Pôst je tiež spolu s modlitbou 
veľkou zbraňou  v duchovnom boji so zlom.

         Môžeme sa postiť i zle a neužitočne?
   Pochopiteľne. Ak je naše pôstne snaženie prejavom našej náboženskej 
pýchy alebo túžby zapáčiť sa Bohu alebo sa pred ním ospravedlniť, môže         
z toho byť viac  škody ako  úžitku. Najmä  ak by si človek pôstom niečo 
dokazoval a vďaka pôstu by bol neláskavý a podráždený na druhých.  Na 
druhej strane treba povedať, že ten, kto sa bráni zlej nálade len tým, že sa 
dobre naje a napije, nikdy nenájde pravú príčinu svojej náladovosti a len ťažko 
sa bude meniť. Je to práve pôst, ktorý nám  pomáha  odkrývať to, čo nás 
ohrozuje.

marec 2017
Aký zmysel má modliť sa krížovú cestu?

  

 Modlitba krížovej cesty nie je len príležitosť, ako si uvedomiť, že náš 
život je plný temných a boľavých skutočností; to vieme aj bez nej. Je to najmä 
jedinečný spôsob, ako vedome prepojiť to ťažké v našom živote s Kristom a s 
mocou jeho lásky, ako si uvedomiť a prežiť, že na životné ťažkosti nie sme 
sami. Je tu Pán, ktorý sa nás chce ujať a previesť nás každým údolím smrti      
(Ž 23,4), dát nám i v temnote nášho prežívania zakúsiť svoju prítomnosť. Veď 
pre neho „žiadna tma nie je temná; noc ako deň svieti, temnota je ako svetlo“   
(Ž 139,12) 
 Svojim vtelením Ježíš navždy spojil svoj život s našim, a to tak 
intenzívne, že všetko, čo žijeme, prežíva spolu s nami. On je s nami inak než 
ostatní ľudia. Naši blížni sa nás snažia pochopiť, potešiť, podať nám pomocnú 
ruku. Avšak Ježiš, ktorý prebýva v našich srdciach, je s nami „zvnútra“. To je 
úplne iná úroveň a kvalita zdieľania, lásky a pomoci. Nie je s nami ako ten, kto 
nás na chvíľu navštívi a prejaví svoj súcit, ponúkne pomoc, a potom sa vráti 
domov ku svojím starostiam a ku svojej práci. Ježíš s nami spojil svoj život 
úplne a navždy: my sme v ňom a on je v nás, takže všetko, čo prežívame, 
prežíva s nami. Rozumie nám zvnútra, veď sú to naše starosti, trápenia, naše 
choroby a bolesti, ktoré na seba vzal. 
 Práve preto, že náš Pán prešiel krížovú cestu pred nami a prešiel 
utrpením vo všetkých možných podobách, je nám i v našom trápení blízko      
a rozumie nám. To je pre nás dôvod, prečo neupadať ani v ťažkých situáciách 
života. Veď v spojení s Kristom môže byť všetko čo prežívame, Božou mocou 
premenené v životodárnu skúsenosť a naše slabosti a zlyhania sa môžu stať 
priestorom pre vyliatie nových milostí. Zo skúšok  môžeme vyjsť premenení 
my sami, tak ako náš Pán, ktorého Duch vyviedol na púšť, kde bol pokúšaný, 
ale z púšte sa vrátil plný Božej moci (porov. Lk 4,14). Vďaka jeho víťazstvu nad 
zlom a nad smrťou sa teda môže i každé naše trápenie stáť cestou a mať         
v našom živote hlboký zmysel.
 Ježíš je s nami v každej situácii, i keď to necítime, a môže všetky 
ťažké chvíle nášho života premeniť svojou mocnou prítomnosťou.
 Modlitba krížovej cesty je teda príležitosť, aby sme ho na svojej 
vlastnej ceste rozpoznali ako Toho kto žije, raduje sa a trpí v nás. Je to 
príležitosť pre stretnutie s ním vo vlastnom srdci, ktoré často býva životným 
trápením zavreté, neschopné prijať lásku Božiu ani ľudskú.

Je pôst dôležitý aj v 21. storočí?

Cesta k Veľkonočnej Nedeli vedie cez Veľký Piatok.

Cesta k novému živ�u vedie cez smrť starého živ�a.

Cesta k vzkrieseniu vedie cez ukrižovanie.

Ježiš nás volá, aby sme kráčali cestou, ktorou išiel on sám.  

Zamyslenie k pôstu



Program bohoslužieb marec 2017 
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
1.3. streda 
 

17.00  Mária, Mikuláš 
Hepakovci 

  

2.3 štvrtok  15:00 spoveď 
16:00 Sv. liturgia 

09:00 spoveď 
09:30 Sv. lturg 

3.3. piatok 15:30 spoveď 
17.00 Liturgia VPD 

  

4.3. sobota 08:00 + Michal, Mária, Ján, 
Júlia, Mária z rod. 
Darivčákovej 

  

5.3. nedeľa 
Zbierka na 
Charitu 

09.00  za Farnosť 
14.30 Pôstna večiereň 

07:45 + Štefan 10:30 na 
úmysel 

6.3. pondelok 
 
 

17.00 + z rod. Portikovej a 
Kozákovej 

15:30 Mária, 
Slávka, Lenka 
s rodinami 

 

7.3. utorok 
 

17:00  Naďa Nestorová, 
rod. Kundratová č. 12 

  

8.3. streda 
 

17.00 + Michal, Irena 
Liturgia VPD 

  

9.3.štvrtok 17.00  Anna s rodinou 15.30 + Ján, Peter, 
Júlia 

 

10.3. piatok 17.00  Stanislav Viňarský 
s rodinou, Liturgia VPD 

  

11.3. sobota- 2 
zádušná 

09.45 za zosnulých 
s panychídou 

08.00 za zosnulých 
s panychídou 

14.00 za 
zosnulých s 
panychídou 

12.3. nedeľa  9.00  Štefánia  
14:30 Pôstna večiereň 

07:45  Kristína, 
Slavomír, 
Dominika 

10:30 za 
Farnosť 

13.3. pondelok 
 

17.00 + rod. Kurejová, 
Demčáková, Suchá 
 

  

14.3. utorok  17:00 + Štefan Torcimak č .
44 

15:30 + Vasiľ  

15.3. streda 
 

17.00  + Helena, Andrej 
Liturgia VPD 

  

16.3. štvrtok 17:00 ∗Anna s rodinou č.44 
Dekanátne stretnutie kňazov 

15:30 + Mária  

17.3. piatok 17: 00 ∗ rod. Dubasova, 
Ličkova, Vašičkova 
Liturgia VPD 

   

 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 

18.3. sobota – 
tretia zádušná 

09.45 za zosnulých 
s panychídou 

08.00 za zosnulých s 
panychídou 

14.00 za zosnulých 
s panychídou 

19.3. nedeľa 09.00  za Farnosť 
14.30 Pôstna večiereň 

07:45 Matúš, 
Barbora, Tomáš 

10:30 na úmysel 

20.3. pondelok 17.00  Silvia, 
Martina, Já,n z rodiny 
Skičkovej č. 126 

15.30 + Juraj Drozd – 
40-dňová 
 

 

21.3. utorok 17:00 + Anna, Michal, 
Ladislav 

  

22.3. streda 
 

17.00 +Vasiľ Kaščák 
Liturgia VPD 

  

23.3. štvrtok 17.00 +Helena 
Pecuchová 

  

24.3. piatok 17.00 Emil, Terézia, 
Michal, Viktória, rod. 
Želizňaková, Liturgia 
VPD 

  

25.3. 
Zvestovanie 
Bohorodičke  

09.30 Marián, 
Marián, Peter  

08.00 Maxim, 
Monika,  Ivo, Valika 

11.00  za farnosť 

26.3.nedeľa 
posúva sa čas 

09.00 Ľuba 
Kostilniková 

08.00 Štefan s rod, 
Milan s rod, Monika, 
Štefánia 

10:30 za farnosť 

27.3. pondelok 17:00  Peter Dubas   

28.3. utorok 17:00   Peter, Ingrid, 
Pavol s rodinami  

  

29.3. streda 17:00  + Marta 
Bereščáková, 
Liturgia VPD 

  

30.3. štvrtok 17:00   Darina 
Zdenovcová s rodinou 

  

31.3. piatok 17:00 na úmysel darcu 
 Liturgia VPD 

  

01.4.sobota 08:00  + Michal, 
Marek 

  

02.04 nedeľa 09.00  za Farnosť 
14.30 Pôstna večiereň 

07:45 Stanislav, 
Renáta, Kristína, 
Matiáš, rod. 
Trebišovská 59 

10:30 na úmysel 

o. Michal Jančišin, Havaj 22, 090 23 Havaj, mobil: 0911 912 318 
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