
Farský list ČÍSLO 04/2017
                              

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

Liturgický program 23. – 29. január 2017 

23.01.2017 Pondelok 
Féria       

Kysak 17:00 sv. omša - *Vasiľ, Alžbeta, Jaroslav rod. Fedáková  

24.01.2017 Utorok 
Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka    

Kysak  17:00 sv. omša - †Ladislav Podhorský 

25.01.2017 Streda 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok 

Obišovce 16:00 sv. omša – †Za duše v očistci 

Kysak 
17:00 Fatimská pobožnosť 

17:30 sv. omša - † rod. Kollárovej 

26.01.2017 Štvrtok 
Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia  

18:00 sv. omša - † Terézia, Jozef Kriško 

27.01.2017 Piatok 
Féria   

Obišovce 18:00 sv. omša – *Za farnosť  

Kysak 17:00 sv. omša - *Jozef, Anna Oružinský 60r. sob 

28.01.2017 Sobota 
 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša -†Anna Kováčova 

29.01.2017 Nedeľa 

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 08:00 sv. omša - *Za farnosť  

Kysak 10:00 sv. omša - *Peter, Slavomíra 30r. sob.  
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 28. január 2017 rod. Radvanszká., rod. Tkáčová.  

Kysak 
28. január 2017 o 1400 hod – rod. Štieberová, Pončáková, Bičkošová, 
Pivovarníková   

 

Myšlienka:  
„Každá svätá omša, na ktorej sa zúčastníme s oddanou láskou, má na 

našu dušu blahodarný účinok, zahŕňa nás hojnými duchovnými i 
hmotnými darmi, o ktorých my sami ani nevieme.“ 

                                                                               sv. páter Pio 



 

Oznamy 

 
 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – Prosím o upratanie kostola v Obišovciach 

v sobotu 28. januára 2017 rod. Radvanszká a rod. Tkáčová. V Kysaku o 14
00 

hod rod. Štieberová, Pončáková, Bičkošová, Pivovarníková. Ďakujem za 

službu.  

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“ – pre mladých bude v piatok 27. januára 2017 

na farskom úrade v Obišovciach o 18
45 

hod. Pozývam mladých a mladších. 

Stretnutie mladšej skupiny bude v nedeľu 29. januára 2017 o 18
00 

hod na 

farskom úrade. Pozývam.    

 „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. 

 „ZBIERKA PRE POSTIHNUTÝCH ZEMETRASENÍM“ – dnes v nedeľu 

22. januára je zbierka pre ľudí postihnutých zemetrasením v taliansku 

v arcidiecéze Spoleto – Norcia dňa 30. októbra 2016. Svoj milodar môžete 

vložiť do pripravenej pokladničky. Ďakujem. 

 „OHLÁŠKY“ – sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Andrejčák, syn Pavla 

a Márie rodenej Olejníkovej a Žofia Čurná, dcéra nebohého Andreja a Ireny 

rodenej Koreňovej. Ohlasujú sa prvý krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre 

ktorú by si snúbenci nemohli platne vyslúžiť sviatosť manželstva nech to ohlási 

na farskom úrade. Snúbencov zahrňme do svojich modlitieb.   

 „TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV“ – od 18. – 25. 

januára 2017. V Kysaku v Rímskokatolíckom kostole sa spoločne stretneme 

s reformovanými zbormi evanjelikálných cirkví v pondelok 23. januára 2017 

o 18
00 

hod. Pozývam k spoločnej modlitbe a počúvaniu Božieho slova. 

 „SVÄTÉ OMŠE V DENNOM STACIONÁRY PRE SENIOROV“ – budú 

každý utorok okrem prvopiatkového týždňa o 10
00 

hod. Pozývam.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

BOHOSLUŽBA EUCHARISTIE 

DOXOLÓGIA – „ňou sa vyjadruje oslava Boha: ľud ju zvolaním Amen 

potvrdzuje a zakončuje.“ (VSRM 79). Je to známe: „Skrze Krista, s Kristom a v 

Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a 

slávu po všetky veky vekov.“ – je to niečo ako malé, komprimované vyznanie 

viery a vyznanie ústredného mystéria kresťanstva, ktoré sme práve prežili a 

prežívame – a tým je mystérium Ježišovej obety na kríži.  Toto „AMEN!“, ktorým 

zakončujeme najväčšiu modlitbu sv. omše, Eucharistickú modlitbu, je najväčším 

„amen“ v celej liturgii sv. omše.  Preto sa často spieva trikrát za sebou, ako veľké 

a slávnostné: „Amen! Amen! Amen!“  

7. časť  

OBRAD PRIJÍMANIA A ZÁVEREČNÉ OBRADY Ochota milovať Ježiša a 

darovať sa Mu v láske nám otvorila bránu k Ježišovi a k stretnutiu s Ním. 

Následná Eucharistická modlitba ako akýsi „splietací stroj“ splietla z týchto dvoch 

lások – Ježišovej a našej – jediné vlákno jednoty, v ktorom sme my a Ježiš 

JEDEN. Následná liturgia prijímania je odrazom tejto jednoty. Okamih stíšenia…  

Je to ako na svadbe: OBRAD darovania sa ženícha a nevesty (obetovanie) o 

VESELICA, oslavovanie, vypätie extázy radosti (Eucharistická modlitba) o A nad 

ránom sa ženích s nevestou utiahnu do svojej KOMÔRKY a tam, v tichu, samote, 

intímne a dôverne, ďaleko od hluku, hudby a rozjarených hostí, napĺňajú a 

završujú jednotu svojej vzájomnej lásky. Takúto atmosféru má aj začínajúci obrad 

prijímania:  Je v ňom čosi únavy (práve sme prežili extázu Eucharistickej 

modlitby), zvoľnenie tempa i vypätia extázy,…  …a súčasne túžba prejsť od 

„slávnostného“ k „dôvernému“, k pohrúženiu, kde v komôrke srdca zavŕšime 

dôverne a bytostne túto veľkú jednotu s Ježišom.  Celá nasledujúca časť liturgie 

dostáva dôverný, vnútorný, rodinný charakter..  

 

Modlitba Pána – OTEC BOH  

Sme „synovia (a dcéry) v Synovi“, členovia Božej rodiny o a preto sa teraz 

obraciame k Bohu ako k nášmu Otcovi, tak akosi „súkromne“, intímne, ako v 

rodinnom kruhu,…  …a to slovami Syna, Ježiša Krista. Na záver ústami kňaza 

predkladáme prosbu, aby sme sa aj zachovali ako synovia a dcéry Boha a mohli 

tento vzťah v Božej rodine žiť v pokoji a uchránení od hriechu a každého zla. Ľud 

odpovedá vyznaním Moci nášho Otca, ktorý je Bohom – On to môže urobiť a aj to 

urobí, pretože sme Jeho deti! 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

 

ROHÁČIK 
 

 
 

 

Hádanka: Má kopytá a nie je zviera. ČO JE TO? 

 

1. TAJNIČKA  2. Kto píše básne  3. Zaspať  4. Nanúť  5. Cverna  6. Prípona 

zdrobnenín  7. Predložka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajnička: .................................................................................................................. 
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