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Ďakujeme  za  upratovanie  chrámu všetkým rodinám.
Tento mesiac upratujú:

Havajské    zvesti
   jún 2017

Odkaz sviatku Zoslania Svätého Ducha a evanjelia je jasný: Odvahu! 
Budeme sa modliť modlitbu „Kráľu nebeský“ Prvá prosba tejto 
modlitby znie: „príď a prebývaj v nás“. To znamená, že my prosíme, 
aby sme sa stali príbytkom Sv. Ducha. Uvedomujeme si, o čo vlastne 
žiadame? Aby Sv. Duch zariadil naše životy tak, ako chce On. A toto 
nás na začiatku môže zneistiť, lebo my máme svoje predstavy. Preto 
prosme o odvahu otvoriť sa pre Svätého Ducha. Pritom je dôležité 
urobiť ešte jeden krok. V Starom zákone nájdeme jeden známy 
predobraz. Je to príbeh proroka Eliáša a jeho žiaka Elizea. Krátko 
pred odchodom Eliáša z tohto sveta Elizeus žiada majstra: „Nech je 
na mne dvojnásobne tvoj duch!“ Na to mu Eliáš odpovie: „Ťažkú vec
si žiadaš. Ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa 
ti to, ak nie, nestane sa.“ (2 Kr 2, 9n) Na to, aby Svätý Duch prišiel do 
tvojho života, je dôležité, aby si videl, kedy odišiel. Je nutné vidieť, čo 
bráni tomu, aby Sv. Duch zostúpil a pôsobil v mojom živote naplno. 
Je to strach, pohodlnosť alebo konkrétny hriech? Kazateľ C. H. 
Spurgeon ponúka zaujímavé prirovnanie: „V skorších časoch bol taký
zvyk, že ak niekto predával pozemok, vytrhol zo zeme zväzok trávy 
s hlinou a odovzdal ju kupcovi. Bol to znak toho, že odteraz táto zem 
patrí novému majiteľovi. Alebo odlomil vetvičku stromu a podal mu ju,
aby tým naznačil, že je oprávnený zbierať úrodu na svojom novom 
pozemku. Podobne, ak niekto kúpil dom, okrem kľúča dostal aj 
zväzok slamy zo strechy ako znak, že dom patrí jemu. Tak aj Boh 
nám odovzdal nebo. Závdavok Sv. Ducha je pre nás istým znamením, 
že nám patrí všetko. Dielo Sv. Ducha je obrazne tým zväzkom trávy
zo zeme Kanánu, je tou ratolesťou zo stromu života, je kľúčom 
do nebeského príbytku. Ak máme tento závdavok Sv. Ducha, tak sme 
s ním takpovediac obdŕžali vlastnícke práva v nebi “Nemusíme mať 
strach. Možno aj tento strach spôsobuje, že si chceme niečo „vyrobiť“
sami. Chceme si vyrobiť život po svojom. Sami si chceme otvoriť 
dvere do neba. Lenže nakoniec pred nami zostanú zatvorené. 
P re to  nám Boh  ponúka  i s t ý  k ľuč  –  Svä tého  Ducha . 

   S vďačnosťou Bohu oznamujeme, že Tomáš Pecuch  príjmeme z rúk 
Jeho preosvietenosti, prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ, Sväté tajomstvo Kňazstva, dňa 18. júna v Bazilike 
Z o s n u t i a  P r e s v ä t e j  B o h o r o d i č k y  v  Ľ u t i n e . 

 
  Za tento nesmierný dar budeme ďakovať nášmu Panovi Ježišovi 
slávením primičnej svätej liturgie dňa 2. júla o 10:00 hodine.

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus 
zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do 
konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri 
stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) 
a diakonov (diakonát), (KKC 1536).

Knazstvo je sviatosť, v ktorej cirkvou vybraní kandidáti po splnení všetkých 
predpísaných podmienok dostávajú vkladaním rúk biskupa svätenie, duchovnú 
moc a potrebné milosti plniť svoje kňazské povinnosti. Medzi jeho duchovné 
povinnosti patrí:
- udeľovať sviatosti veriacim, vysluhuje šesť sviatostí (okrem sviatosti kňazstva)
- hlásať Božie slovo
- viesť veriacich k bohumilému životu na zemi a k spáse vo večnosti.

ˇ

Tomáš, modlíme sa za Teba a vyprosujeme Ti hojnosť darov 
Svätého Ducha!

2.2.2017 – 40,5 Eur
9.4.2017 – 103,1 Eur
14.4.2017 – plaštenica - 173 Eur
15.4.2017 – plaštenica -169,5 Eur
16.4.2017 – plaštenica -102,50 Eur
17.4.2017 – 72,30 Eur
18.4.2017 – 14,00 Eur
23.4.2017 – 43,78 Eur
30.4.2017 – 48,40 Eur
7.5.2017 - 41 Eur

14.5.2017 – 43,62 Eur
21.5.2017 – 45,10 Eur
25.5.2017 – 20,20 Eur
28.5.2017 - 41 Eur
23.4.2017 – Bohuznámi darca - 30 Eur
Myrovanie 9.4.2017- 35,40 Eur
16.4.2017- 33,20 Eur
25.5.2017- 13,70 Eur
Zbierka na seminár - 29 Eur
Zbierka na masmédia – 24,50 Eur

ه .يى  r.  Darivčáková 
هو  r.Timkováي
17.6. r.Dubasova 17  
24.6. r.Moškova 138  
24.6. r.Zdenovcova 138            
24.6.  r.Horňakova 138                                      
24.6.  r.Kocanova 138 
                           



Program bohoslužieb jún 2017 
Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 

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 
Božského srdca 

  

03.06.  sobota 
Štvrtá zádušná 

09.30 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 
14:00 pohreb 

07:45  Ladislav 10:30 na 
úmysel 

05.06. pondelok 
Svätého Ducha 

18:00 ∗ Stanislav, Mária, 
Timotea, Stanislava 
 

16:00 + Eva, Andrej 14:30 ∗ Anna 

06.06. utorok 18:00 + Jozef Čepa - - 
07.06. streda  18.00 ∗ Viktória   

08.06.  štvrtok 18:00 ∗ Marián 16:30 + Juraj Drozd  -
09.06. piatok, 
voľnica 

08:30 + Helena Pecuchová  -  -

10.06. sobota  10:00+Vasiľ - ročná 16:00 na úmysel 
S  platnosťou 

11.06. nedeľa 
Diakonská 
vysviacka – 
Prešov 

18.00  za farnosť 07:30  Mária, 
Kamil, Ivana, 
Dušan, Slávo, 
Dominika, Rasťo 

 -

12.06. pondelok 18.00∗ Silvia, Štefan, 
Štefan, Dávid, Dominik. 
Rod. Skičkova  

  

13.06. utorok  18:00 + Jozef Čepa - - 
14.06. streda 18.00 ∗ Emília Želizňaková 

s rod.  
 -  -

15.06. štvrtok 
Sviatok 
Eucharistie 
 

18:00 ∗ Václav s rodinou 16:30 + Mária 09:00 ∗ Vlado, 
Božena, Nina, 
Tamara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deň HAVAJ MAKOVCE BYSTRÁ 

16.06. piatok 18.00+Anna, Mária, 
Milan 

 -  -

17.06. sobota -  18:00 na úmysel 
S platnosťou 

18.06. nedeľa 
Kňazská 
vysviacka –
Ľutina 

07:30 autobus 
08.00 za Farnosť 

18:00  Marián  -

19.06. pondelok 18:00 ∗ Ján, Terézia 
s rod.  

  

20.06. utorok 18:00 + Ján, Mária - - 
21.06. streda 
 

18:00 ∗ Renáta 
s rodinou 

 -  -

22.06. štvrtok 
 

18:00 + Ján, Mária, 
Ivan, Anna, Michal, 
Júlia, Mária 

 -  -

23.06. Božské 
srdce Ježišovo, 
voľnica 

18:00 + Dušan, 
Július, Emília, Albín 

16:30 + Michal, 
Mária 

09:00 na úmysel 

24.06.  
Nar. Jána 
Krstiteľa 
 

09.30  Michaela, 
Veronika, Mária 

08.00 Maxim, 
Monika, Ivo, Valika 

16.00  rod. Milena 
Šmiňaková, 
Anreja Kozáka 

25.06. nedeľa 9.00  za farnosť 7.45 na úmysel 10:30 + Peter, 
Anna Ducárovci, 
č.51  

26.06. pondelok 18.00 + Jozef, Milan, 
Jozef, rod. 
Zdenovcová č. 138 

  

27.06. utorok 18:00 ∗ rod. 
Drozdovej 

 -  -

28.06. streda 18:00 ∗ Lucia, 
Veronika, Michaela 
s rod. 

 -  -

29.06. Sviatok 
Petra a Pavla, 
Myrovanie 

18.00 ∗ rod. Dubasova 
č. 17 

16.45 ∗ Marián, 
r.Trebišovska 59 

09.00 Za farnosť 

30.06. piatok 18:00 ∗ Portíkova, 
Kozákova, Ivanisková 

 -  -

01.07. sobota 08:00 ∗ Samuel, Sarah, 
Ema 

16:30 ∗ Bohuznáma 
rodina 

18:00 + Júlia, 
Jaroslav 

02.07. nedeľa 
Primície 

10:00 Primičná 
liturgia 

 -  -
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