
Farský list ČÍSLO 02/2017
                              

Kancelária farského úradu:     Utorok 1500 – 1600 hod.          Piatok 1500 – 1600 ; 1900 – 2000 hod.  

Liturgický program 09. – 15. január 2017 

09.01.2017 Pondelok 
Féria       

Obišovce 07:00 sv. omša - †Ján Džugan  

10.01.2017 Utorok 
Féria   

Kysak 07:00 sv. omša - †Božena, Anna, Jozef 

11.01.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 16:00 sv. omša – *Za dobrodincov farnosti 

Kysak 
17:00 Fatimská pobožnosť 

17:30 sv. omša - †Ladislav, František, Ladislav Sokol 

12.01.2017 Štvrtok 
Féria 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia  

18:00 sv. omša - †Andrej, Alžbeta Veles  

13.01.2017 Piatok 
Féria   

Obišovce 18:00 sv. omša - †Emil Stach, kňaz  

Kysak 17:00 sv. omša - †Juraj Sokol 

14.01.2017 Sobota 
 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša -*rod. Vaškova 

15.01.2017 Nedeľa 

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 08:00 sv. omša - †František Alexander Kišiday, kňaz 

Kysak 10:00 sv. omša - *Za farnosť 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 14. január 2017 rod. Vargova, rod. Daduľákova  

Kysak 14. január 2017 o 1400 hod – rod. Seligová, Nováková, Buncová, Čarná   

 

Myšlienka:  
„ Boh počíta s tebou pre to, kto si, nie pre to čo máš.“ 

                                                                                     (pápež František) 
 



 

Oznamy 

 

 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – Prosím o upratanie kostola 

v Obišovciach v sobotu 14. januára 2017 rod. Daduľákovu, 

Vargovu. V Kysaku o 1400 hod rod. Seligovu, Novákovú, 

Buncovu, Čarnu.  Ďakujem za službu.  

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“ – pre mladých bude v piatok 

13. januára 2017 na farskom úrade v Obišovciach o 1845 hod. 

Pozývam mladých a mladších.  

 „STRETNUTIE BIRMOVANCOV“ – bude v sobotu 14. 

januára 2017 o 1000 hod vo farskom kostole v Obišovciach. 

Účasť povinná pre všetkých.  

  „NAHLÁSENIE SOBÁŠA“ – je potrebné nahlásiť termín 

sobáša. Snúbenci, ktorí si chcete v roku 2017  vyslúžiť sviatosť 

manželstva nahláste termín čím skôr v sakristii u duchovného 

otca Michala. Ďakujem. 

 „STRENTUTIE FARSKEJ RADY“ – prosím o stretnutie vo 

štvrtok 12. januára 2017 o 1900 hod na farskom úrade 

v Obišovciach. Ďakujem za účasť.   

 

ĎAKUJEM VŠETKÝM, KTORÍ SA POČAS TÝCHTO 
VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOCH 

ZAPOJILI DO AKTÍVNEJ SLUŽBY NÁŠMU 
FARSKÉMU SPOLOČENSTVU. NECH VÁS DOBRÝ 

NEBESKÝ OTEC POŽEHNÁVA AJ V TOMTO NOVOM 
ROKU 2017. NECH VÁS ZACHOVÁ AJ NAĎALEJ 

V AKTÍVNEJ A VEĽKODUŠNEJ SLUŽBE. 
ĎAKUJEM. 

 
 



 

 

 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

BOHOSLUŽBA EUCHARISTIE 
KÁNON – JADRO EUCHARISTICKEJ MODLITBY. – jeho zloženie si vysvetlíme na 

príklade II. eucharistickej modlitby (v praxi sú 4 všeobecné + niekoľko špeciálnych pre 

omše za zmierenie, či pre omše za rozličné potreby)  EPIKLÉZA – „ňou Cirkev 

osobitnými výzvami prosí Božiu pomoc, aby boli posvätené obetné dary ľudu, čiže aby 

sa stali Kristovým Telom a Krvou, a aby nepoškvrnená obeť, ktorú veriaci majú prijať, 

bola im na spásu.“ (VSRM 79).   

V našom príklade slová: „Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho Ducha, aby 

sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista.“ – kňaz ich prednáša s rukami 

vystretými nad darmi chleba a vína a poznačuje ich znakom kríža. OPIS  

 

USTANOVENIA EUCHARISTIE A KONSEKRÁCIA – „slovami a úkonmi Krista sa 

koná obeta, ktorú Kristus ustanovil pri Poslednej večeri, keď pod spôsobmi chleba a 

vína, obetoval svoje Telo a Krv a dal ich za pokrm a nápoj apoštolom a prikázal im 

nepretržite sláviť toto tajomstvo.“ (VSRM 79)  KĽAČÍME – spočiatku sa v Cirkvi 

zvyklo stáť, ale po 16. storočí, keď reformátori spochybnili akt premenenia vo svätej 

omši, Cirkev zaviedla klaňanie sa kľačaním ako vyznanie viery, že v tomto okamihu sa 

chlieb a víno naozaj stávajú Telom a Krvou živého Ježiša Krista! Niekoľko dôležitých 

pojmov:   

 

PREPODSTATNENIE (TRANSSUBSTANCIÁCIA) – ľudovo „premenenie“ – 

„Tridentský koncil zhŕňa katolícku vieru vo vyhlásení: "Pretože náš Vykupiteľ Kristus 

povedal, že to, čo obetoval pod spôsobom chleba a vína, bolo skutočne jeho Telom, v 

Cirkvi vždy vládlo presvedčenie, ktoré svätý koncil znovu vyhlasuje: Konsekráciou 

chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu Tela Krista, 

nášho Pána a celá podstata vína na podstatu jeho Krvi; túto premenu Katolícka Cirkev 

oprávnene a správne nazvala transsubstanciáciou.“ (KKC 1376) Vyjadruje to, keď sa u 

niečoho mení jeho podstata (substancia) bezo zmeny jeho vonkajších znakov 

(akcidentov). Napríklad študent sa promóciu podstatne mení na doktora – hoci navonok 

sa na ňom nič nemení... Týmto spôsobom sa chlieb a víno menia na skutočné Telo a 

Krv Ježiša Krista – čiže živú a „kompletnú“ osobu Ježiša Krista – hoci „spôsoby“ 

chleba a vína navonok ostávajú. Táto premena je vzhľadom na povahu Zmluvy a jej 

uzatvárania a slávenia nutná.  

SPRÍTOMNENIE – JEŽIŠOVA OBETA sa pri svätej omši ani „neopakuje“, ani 

„nekoná nanovo“, ako to občas chybne chápu (a vyčítajú) bratia evanjelici... Pri sv. 

omši sa táto jediná obeta  

SPRÍTOMŇUJE: je to ako keby ju nejaký „časopriestorový tunel“ počas slávenie 

preniesol z Palestíny roku 30 po. Kr. do nášho kostola presne do okamihu, keď v ňom 

slávime svätú omšu.  



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

DOPLŇOVAČKA 
 

 

HÁDANKA:   Koho živí dym? 

Odpoveď sa nachádza v prvom riadku doplňovačky. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        
        
        
         

1. Veľký kus ľadu ;  2. Spevohra;  3. Idol;  4. Ženské meno (28. 12.);  5. Mesto 

pod Zoborom; 6. Mesto v Španielsku (sv. Terézia z ...);  7. Horský potok, bystrina; 

 8. Jesenný kvet 

 

 
 
 

TAJNIČKA: ............................................................................................................... 
 


