
Gréckokatolícky farský úrad
Havaj 22, 090 23 Havaj

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

Ďakujeme  za  upratovanie  chrámu rodine Dubasovej, Kostilníkovej, Čepovej
a Hruščákovej.
Tento mesiac upratujú:

Havajské    zvesti
apríl 2017

PASCHA – najväčší sviatok
Pascha – zmŕtvychvstanie Ježiša    Krista je 
najstarší, najväčší a najradostnejší sviatok 
liturgického roku. V liturgických knihách 
môžeme nájsť aj ďalšie pomenovania pre 
tento sviatok: Svätá a Veľká nedeľa Paschy, 
Svätá Pascha, Deň svätej Paschy, Svetlé 
Kristovo vzkriesenie. 

„Utrpenie je veľká milosť. Utrpením sa duša pripodobňuje 
Spasiteľovi, v utrpení sa kryštalizuje láska. 

Čím väčšie utrpenie, tým sa láska stáva čistejšou.“

Myšlienky sv. sestry Faustíny Kowalskej 

„Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, 
čím ho viac oslávime.“

„Ó, zivot všedný a monotónny, kolko pokladov ukrývaš.“

 Vždy, keď sa človek vyberá na cestu musí vedieť, kam ide. Tak je to 
aj s Veľkým pôstom. Veľký pôst je predovšetkým duchovnou cestou, 
ktorej cieľom je Pascha. Pascha je Nový život! Je to ten Nový život, 
ktorý zažiaril z hrobu pred takmer 2000 rokmi a je darovaný nám, 
ktorý veríme v Krista. Takto na Paschu oslavujeme to, čo sa stalo a čo 
sa deje aj s nami. Dáva nám radosť, aby sme mohli povedať: Smrti 
viac niet! Áno, smrť je stále tu a neustále sa nás dotýka. Ale čo urobil 
Kristus? Zmenil jej prirodzenosť – urobil ju prechodom. Toto je viera 
Cirkvi. Ale ako žijeme my? Naša každodenná skúsenosť nám ukazuje, 
že neustále zrádzame a strácame dar, ktorý sme dostali a žijeme tak, 
ako keby Kristus nevstal z mŕtvych. Ako keby pre nás tá najväčšia 
udalosť v dejinách strácala význam. Nedokážeme žiť podľa Kristovej 
rady: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť.“ 
Prichádzajú každodenné starosti a my zabúdame. A cez toto 
zabúdanie sa náš život opäť stáva starým, plytkým a temným. Z času
na čas si možno uvedomíme naše hriechy a vyznávame ich, ale bez 
napojenia na ten Nový život, ktorý nám ponúka Kristus. V skutočnosti 
žijeme tak, ako keby nebol prišiel. Toto je hriech všetkých hriechov 
a tragédia nášho formálneho kresťanstva. Keď si toto uvedomíme,
môžeme pochopiť, čo je to Pascha a prečo je predchádza Veľký pôst. 
Len tak môžeme pochopiť, že liturgická tradícia Cirkvi, všetky jej 
bohoslužby sú tu preto, aby nám navrátili chuť onoho Nového života, 
ktorý tak ľahko zrádzame a strácame. Preto nám Veľký pôst
pomáha prijať Paschu, nielen ako povolenie jedenia, pitia 
a oddychovania, ale ako naozajstný koniec toho starého a náš vstup 
      do nového. 

Slovo Pascha pochádza z hebrejského slova Pesach, čo
znamená prechod. Historický základ sviatku je v pobyte
Izraelitov v Egypte, kde boli otrokmi Egypťanov. Boh
posiela vodcu Mojžiša, aby ich vyviedol zo zajatia. Po
vyslobodení z Egypta, previedol Boh Izraelitov cez
Červené more ako po súši. Toto bol ten prechod. Židia
potom každoročne spomínali na udalosť východu –
p r e c h o d u  z o  z a j a t i a  p r á v e  n a  V e ľ k ú  n o c .
Pre apoštolov a prvých kresťanov sa Pascha – prechod stala 
symbolom iného prechodu. Prechodu Ježiša Krista zo života 
do smrti a zo smrti do života. 

Zvonček Havaj:
29.1.2017 – 37,00 EUR
2.2.2017 – 29,00 EUR
5.2.2017 – 42,75 EUR
12.2.2017 – 41,70 EUR
26.2.2017 – 37,00 EUR
5.3.2017- 39,35 EUR
12.3.2017 - 44,20 EUR
19.3.2017 – 37,30 EUR
25.3.2017- 31,40 EUR
26.3.2017 – 33,10 EUR

Myrovanie Havaj
2.2.2017 – 10,20 EUR
25.2.2017 – 14,20 EUR

Zbierky
12.2.2017 – 47,00 EUR
5.3.2017 – 87,50 EUR

01.04.r. Želizňakova 51  
08.04.r. Hudakova 46
15.04 r. Kozákova 44
15.04.r. Gundzikova 140   
15.04.r. Madejova

22.04. Dydňanska 
29.04. Vasičkova



Program bohoslužieb apríl 2017 
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
1.4. sobota 08:00  + Michal, Marek   
2.4. nedeľa 09.00  za Farnosť 

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

10:30 na úmysel 

3.4. pondelok 
 

18:00 + Mária, Peter, 
Ján, rod. Gajdošova 133 

  

4.4. utorok 18:00 ∗ rod 
Kundratovej č.12 

 -  -

5.4. streda 
 

18:00 + Peter 
Zdenovec, liturg. VPD 

 -
 

 -

6.4. štvrtok  17:00 spoveď 
18:00 Sv. liturgia + 
Juraj Drozd 
Predveľkonočná 
spoveď 

09:00 spoveď 
09:30 Sv. liturgia 
Predveľkonočná 
spoveď 

7.4. piatok 09:00 spoveď chorých 
16:30 spoveď 
18.00 Liturgia VPD 
Ctiteľov Bož. srdca 

 -  -

8.4. sobota Lazára 08:30 + Ján 
Predveľkonočná 
spoveď 

 -  -

9.4. Kvetná 
nedeľa, požehnanie 
ratolestí, myrovanie 

09.15 Marián, Lenka, 
Ľuba 

07.45 Monika, 
Marta s rodinami 

11:00 za farnosť 

10.4. pondelok 18.00∗Anna 
Skysľaková, lit. VPD 

  

11.4. utorok  18:00 ∗ Darina 
Hruščáková s rod, lit. VPD 

16:30 + Vasiľ -  

12.4. streda 
 

18:00 ∗ Jozef, Mária 
s rodinami, lit. VPD 

  

13.4. Svätý 
a veľký štvrtok 
 

17:00 Veľká večiereň 
so sv. liturgiou Bazila 
Veľkého 
18:30 Strasti 

15:30 Strasti - 

14.4. Svätý a veľký 
piatok 
Pôst, Zbierka na 
Boží hrob 

16:00 Večiereň s 
uložením pláštenice do 
hrobu 

14:30 Večiereň s 
uložením pláštenice 
do hrobu 

13:00 Večiereň s 
uložením pláštenice 
do hrobu 

15.4. Svätá 
a veľká sobota 

16:30Veľká večiereň s 
liturgiou sv. Bazila 
Veľkého, Lucia s rod. 
Prusáková 

  

16.4. Svätá a veľká 
nedeľa PASCHY, 
myrovanie 

05:00 Utiereň vzkriesenia 
s požehnaním pokrmov 
10.00 Sv. Liturgia  

7.00 Utiereň 
vzkriesenia 
s požehnaním 
pokrmov, Liturgia 

7:00 Utiereň 
vzkriesenia 
s požehnaním 
pokrmov, Liturgia 

 

 
 

 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 

17.4. Svetlý 
pondelok 

09.30 za farnosť 08:00 Peter s 
rodinou 

11:15 Helena s 
rodinou 

18.4. Svetlý 
utorok  

18.00 ∗ Ján, rod. 
Želizňakovej 

16.30 + Mária 09.00 na úmysel 

19.4. streda 18.00 + rod. 
Kovaľovej 

  

20.4. štvrtok 18.00 ∗ Lucia 
s rodinou, Prusáková 

16:30 ∗ Katarína, 
Štefan, Natália 

 

21.4. piatok 
Voľnica 

18.00 ∗ Dagmar, 
Natália 

  

22.4. sobota 8.00∗ Marián, Peter   

23.4. nedeľa – o 
Tomášovi 
 

9.00  Marcel, 
Katarína, Bianka 

7.45  Maxim, 
Monika, Ivo, Valika 

10.30 za farnosť 

24.4. pondelok 18.00 ∗ Helena, Eva, 
Jozef 

  

25.4. utorok 18.00 ∗ Štefan 
s rodinou č. 145 

16.30 ∗ Vasiľ ,
Gabriela, Iveta, Darina 
s rodinami  

 

26.4. streda 18.00 + Helena, 
Andrej 

 -  -

27.4. štvrtok 18:00 ∗Silvia, Štefan, 
Štefan, Dávid, 
Dominik – Skičková 
č.d. 126 

 -  -

28.4. piatok odcestovaný - - 
29.4. sobota odcestovaný   
30.4. nedeľa – 
o myronosičkách 

9.00 za farnosť 7.45 + Ján, Eva, 
Štefan, Anna, 
Michal, Vasiľ rod. 
Trebišovska 59 

10.30  Marián 
Darivčák 

1.5. pondelok 8.30 + Peter Zdenovec   
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