
Gréckokatolícky farský úrad
Havaj 22, 090 23 Havaj

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

Ďakujeme  za  upratovanie  chrámu všetkým rodinám.
Tento mesiac upratujú:

6.5. - rodina Portikova 33,
13.5. - rodina Compľakova 32,                                          
20.5. - rodina Demčakova, 
27.5. - rodina Timkova.

Havajské    zvesti
   máj 2017

Modlitby matiek

  

13. mája 2017 uplynie 100 rokov od fatimských zjavení Panny Márie.
Trom deťom – 10-ročnej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte – sa 
v roku 1917 šesťkrát, pravidelne raz za mesiac, počnúc od 13. mája a končiac 
13. októbra, zjavovala Panna Mária. Deti boli čiastočne –  pokiaľ  sa to len v 
takomto prípade dá – na mimoriadne zjavenie pripravené. Už v 
predchádzajúcom roku – 1916 – sa im totiž párkrát zjavil Boží anjel a žiadal ich, 
aby sa modlili a obetovali – a to nielen za seba, ale aj za celý svet.  V tých  
časoch vrcholila prvá svetová vojna. Na početných frontoch boli mnohí ranení 
a umierali tisíce vojakov i civilistov. Na viacerých miestach Európy boli 
hladomory a vzbury. V cárskom Rusku sa dostali k moci boľševickí 
revolucionári a následne vznikol ateistický Sovietsky zväz. 
V deň prvého zjavenia 13. mája 1917 bola nedeľa, keď tri deti pásli ovce v údolí 
Cova da Iria. Okolo jednej hodiny popoludní sa im nad malým dubom zjavila 
Panna Mária. Prišla oblečená v bielom, skvejúcom sa šate. Povedala deťom, 
že prichádza z neba, a chce, aby vždy trinásteho dňa v mesiaci prichádzali 
sem, a to počas šiestich mesiacov po sebe. Potom im povie viac. 
13.  októbra 1917, keď bolo posledné zjavenie a mal sa udiať aj avizovaný 
zázrak, prišlo do údolia Cova da Iria asi 70 tisíc ľudí.  
V ten deň pršalo, bola zima a fúkal nepríjemný vietor. Všetci boli presvedčení, 
že ak sa udeje zázrak, bude to potvrdenie pravdivosti Máriiných zjavení. Ak 
nie, deti budú vyhlásené za podvodníkov a veriaci, zvlášť Katolícka cirkev, 
budú veľmi zosmiešnení.  
Okolo poludnia dážď ustal. Deťom sa zjavila Panna Mária a spoza mrakov 
vykuklo slnko. Krátko nato sa stal zázrak nazývaný „tanec slnka“, ktorý videli 
všetci prítomní. Úplne jasné slnko sa začalo točiť a meniť rôzne farby. Rýchlo 
rotujúce slnko akoby padalo na zem a ľudia sa báli. Úkaz trval asi 10 minút. 
Zjavenie sa skončilo tak, že na pozadí upokojeného slnka sa ukázala Panna 
Mária. Panna Mária naliehavo žiadala, aby sa všetci polepšili, lebo ak 
neprestanú hriechmi urážať Boha a robiť si navzájom zle, príde iná vojna, 
horšia ako táto prebiehajúca. 
Posolstvo Matky Božej Fatimskej je plné materinskej lásky. Ukazuje ľudstvu 
cestu, ako kráčať k svätosti. Iba pokánie je jedinou cestou k morálnej náprave. 
Pápež Pavol VI. v závere tretieho zasadania Druhého vatikánskeho koncilu 
(dňa 21. novembra 1964) zveril ľudstvo Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
a zároveň vyhlásil Pannu Máriu za „Matku Cirkvi“.

   Modlitby matiek sú darom všemohúceho Boha matkám týchto čias nato, aby 
mohli prežívať svoje materstvo v novej radosti a nádeji. Zakladateľka 
Veronica, spolu s mojou švagrinou Sandrou cítili potrebu modliť sa 
odovzdanejšie za svoje deti. Boli povolané začať s novou modlitebnou 
skupinou, ktorá by sa modlila špeciálne za deti, a pozvať aj iné matky, aby sa k 
nim pripojili. ...
   Na začiatku, keď  sa Veronica, zakladateľka - Modlitieb matiek modlila , aby 
ju Pán viedol, otvorila Bibliu na strane Jeremiáš 31, 16. Sama hovori: „ Aké 
nádherné potvrdenie – ak by som prehľadala celú Bibliu, nenašla by som lepší 
verš:

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje de�, 
nezostane bez odmeny“.

 Priebe stretnutia:  Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na 
ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver 
stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých 
chceme odovzdať do Ježišových rúk. Prosíme Ducha Svätého hneď na 
začiatku, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme a 
odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupinke, 
chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo. Snažíme sa 
porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. 
Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. Na 
každom stretnutí sa vždy modlíme všetkých 9 modlitieb z knižočky MM.

   Pripravované akcie: 
   18.06.2017 kňazská vysviacka Tomáš Pecúch – Ľutina,
   02.07.2017 Primície Havaj.

20. mája 2017- 8. Metropolitná púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku        
do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.

Farská zbierka na rizy pre Tomáša: 340,- Eur.
Dar z krstu Rebeky Horňákovej: 30,- Eur. Pán Boh zaplať.



Program bohoslužieb máj 2017 
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 
1.5. pondelok 18:00 + Peter Zdenovec   

2.5. utorok 
 

18:00 + z rod. 
Skysľakovej 

16:30 + Ján, Júlia - 

3.5. streda 18.00+ Irena, Michal  - 

4.5. štvrtok  16:00 spoveď 
17:00 Sv. liturgia 

09:00 spoveď 
09:30 Sv. liturgia 

5.5. piatok 
 

09:00 spoveď chorých 
16:30 spoveď 
18.00 Liturgia za 
Ctiteľov Bož. Srdca 

   

6.5. sobota 08:00 + Marián  -  -
7.5. nedeľa 
Zbierka na seminár 

 9.00 za farnosť 07:45  Alžbeta s 
rodinou 

10:30 + Andrej 

8.5.  pondelok 08:00 + Ján, Helena 
Drozdovci 

  

9.5. utorok 18:00 ∗ Miroslav 16:30∗ Tatiana - 
10.5 streda 18.00 ∗ Michal 

s rodinou 
16:30 + Juraj 
Drozd 

 -

11.5. štvrtok ňazský Kde ň Prešov Kňazský deň Prešov Kňazský deň Prešov 
12.5.  piatok 18:00 ∗ Rastislav, 

Lenka, Nelka 
 -  -

13.5. sobota 08.00 ∗ Ján s rodinou, 
Skičkova č. 126 

 -  -

14.5.nedeľa  9.00 za farnosť 07:45  Marcel, 
Jozef, Jozef, rod. 
Kostikova 

10:30  Júlia 
Fedorcová 

15.5. pondelok 9.00 + Milan, Jozef, 
Jozef, Zdenovcova 138 

  

16.5. utorok  18.00∗ Mária 
Pecuchová 

16.30 + Mária  

17.5 streda 18.00∗ Štefan Prusák 
s rodinou 

  

18.5. štvrtok 18.00∗ Martin, Marián, 
Viktoria, Matúš, 
Samuel, Skičkova č.126 

16:30 +Vasiľ  

19.5. piatok 18:00 + Anna, Mária, 
Milan 

16:30 + Michal. 
Mária, Michal 

 

20.5. sobota 08:00 + Dušan, Mária, 
Michal 

 -  -
 
 
 
 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 

21.5. nedeľa  9.00 za farnosť 07:45  Rastislav 10:30 na úmysel 

22.5. pondelok 18:00 + Mária, Štefan, 
Ján, Júlia 

  

23.5.  utorok 18:00 + Anna 
Komanová 

16.30  + Júlia Tiková  

24.5. streda 18.00+ Ján a ost. 
z rodiny Drozdovej, 
Kuzmovej 

  
 

25.5. štvrtok 
Nanebovstupenie 
Pána, myrov. 

 18.00  Alžbeta 
s rodinou 

16:30 ∗ Maxim, 
Monika, Ivo, Valika 

09:00 na úmysel 

26.5.piatok 18.00 + Mária 
Blichová č. 14 

  

27.5. sobota 8.00 ∗rod. Dubasova, 
Vasičkova, Ličkova 

 -  -

28.5. nedeľa 
Zbierka Katolícke 
masmédia 

 9.00  Rastislav 07:45 + Jozef 10:30 za farnosť 

29.5. pondelok 18:00 + Elena, Ján, 
Štefan, Mária, Štefan, 
Skičkova 126 

  

30.5.utorok 18:00 ∗ Silvia, Štefan, 
Štefan, Dávid, 
Dominik 

 -  -

31.5. streda 18.00 ∗ Helena 
Danková č.12. rod. 
Kundratova 

 -  

01.06 štvrtok   16:00 spoveď 
17:00 Sv. liturgia 

09:00 spoveď 
09:30 Sv. liturgia 

02.06. piatok 09:00 spoveď chorých 
16:30 spoveď 
18.00 Liturgia za 
Ctiteľov Bož. srdca 

  

03.06 sobota 
Štvrtá zádušná 

09.45 za zosnulých 
s panychídou 

08.00 za zosnulých s 
panychídou 

14.00 za zosnulých 
s panychídou 

04.06. nedeľa 
Zostúpenie Sv. 
Ducha, myrovanie 

 9.00 za farnosť 07:45  Ladislav 10:30 na úmysel 
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