
Farský list ČÍSLO 05/2017
                              

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

Liturgický program 30. január – 05. február 2017 

30.01.2017 Pondelok 
Féria       

Obišovce 07:00 sv. omša - †Anna Kačalová   

31.01.2017 Utorok 
Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka    

Kysak  07:00 sv. omša - †rod. Opielovej, Podhorskej 

01.02.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 16:00 sv. omša – *Božena 60r. 

Kysak 
17:00 Fatimská pobožnosť 

17:30 sv. omša - † Otakar Satvár 

02.02.2017 Štvrtok 

Obetovanie Pána - sviatok 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia+ sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - † Jana, Margita, Imrich Mráz 

Kysak 16:00 sv. omša – †rod. Variánova, Mináriková  

03.02.2017 Piatok 

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka    

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia  

18:00 sv. omša – *rod. Vaškova 

Kysak 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

16:00 sv. omša - *Za požehnanie detí 

04.02.2017 Sobota 
 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša -†Ján, Alojz, Ružena, Alžbeta, Štefan 

05.02.2017 Nedeľa 

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 07:30 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva  

Kysak 06:30 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva  
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 04. február 2017 rod. Kučerova., rod. Kolcunova.  
Kysak 04. február 2017 o 1400 hod – rod. Žulkovská, Jakubíková, Kvaková, Gajdošová  

 

Myšlienka: „Nikdy nesmieme oddeliť kríž od Ježišovej lásky. V 
opačnom prípade sa stane ťarchou, ktorú my slabí nedokážeme uniesť.“ 
                                                                               sv. páter Pio 



 

Oznamy 

 
 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – Prosím o upratanie kostola v Obišovciach 

v sobotu 04. februára 2017 rod. Kučerova a rod. Kolcunova. V Kysaku o 14
00 

hod rod.. Ďakujem za službu.  

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“ – pre mladých bude v piatok 10. februára 2017 

na farskom úrade v Obišovciach o 18
45 

hod. Pozývam mladých a mladších. 

Stretnutie mladšej skupiny starších bude v nedeľu . 19. februára 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. 

 „MILODAR“ – Z pohrebu nebohej Márie Gregorovičovej darovala rodina na 

kostol 50,-€. Ďakujeme. 

 „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 druhý 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.   

 „SVÄTÉ OMŠE V DENNOM STACIONÁRI PRE SENIOROV“ – budú 

každý utorok okrem prvopiatkového týždňa o 10
00 

hod. Pozývam. 

 „TÝŽDEŇ PRED PRVÝM PIATKOM“ – v tomto týždni bude spovedať pol 

hodiny pre sv. omšou. Chorých pôjdem spovedať v piatok 03. februára 2017 od 

07
30 

hod.  

 „PRVÁ NEDEĽA V MESIACI“ - odprosujúca pobožnosť bude 05. februára 

2017 po sv. omšiach. Po skončení pobožnosti vám požehnám náboženské 

predmety.  

 „POŽEHNANIE SVIEC“ – vo štvrtok 02. februára 2017 vo sviatok 

Obetovania Pána pri sv. omšiach. Prineste si so sebou „hromničné sviece“. 

 „BLAŽEJSKÉ POŽEHNANIE HRDLA“ - bude v piatok 03. februára 2017 

pri sv. omšiach.  

                

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

BOHOSLUŽBA EUCHARISTIE 
 

Sväté prijímanie – JEDNOTA  

Keď už Boh je našim Otcom – a my sme Jeho synovia a dcéry v Synovi – keď 

sme sa naozaj stali jednou rodinou a vládne medzi nami láska a jednota a ani tieň 

zla, neodpustenia, horkosti, hnevu a podobne… potom sme pripravení k tomu 

najdôvernejšiemu v celej liturgii Eucharistie: k zjednoteniu sa s Ježišom vo 

svätom prijímaní… 

  

LÁMANIE CHLEBA – znak toho, že my mnohí, prijatí Jedného Chleba sa 

staneme Jedným Telom – staneme sa skutočne JEDEN! „Kňaz láme eucharistický 

chlieb. Úkon lámania chleba, ktorý konal Kristus pri Poslednej večeri, dal v 

apoštolských časoch meno celej eucharistickej obete. Naznačuje, že mnohí veriaci 

sa stávajú jedným telom prijímaním z jedného chleba života, ktorým je Kristus.“ 

(VSRM 83) Vpustenie čiastočky Tela do kalicha s Krvou – (tzv. fermentum) – 

kedysi, v Ríme, keď pápež slávil liturgiu, poslal z nej čiastočky Ježišovho Tela do 

všetkých chrámov v Meste. A keď sa potom v nich slávila Eucharistia, kňaz túto 

čiastočku vpustil do kalicha s Krvou na znak jednoty nielen bratov a sestier v 

kostole, ale celej Cirkvi, reprezentovanej pápežom.  Tento obrad sa zachoval 

dodnes, len už má iný význam – dnes sa mu pripisuje symbolické naznačenie toho, 

že Telo a Krv je jeden a ten istý celý Kristus – a teda Ježiš je úplne a celý a 

rovnako prítomný v Tele samotnom rovnako, ako v Krvi samotnej. o Spev  

 

„BARÁNOK BOŽÍ…“ – spieva sa počas lámania chleba – a spieva sa (opakuje) 

dovtedy, kým lámanie chleba trvá. Je to posledný hymnus pred sv. Prijímaním, v 

ktorom sa obraciame už na Ježiša Krista ako na Božieho Baránka, ktorý sa stal 

našim pokrmom a liekom…  V tomto speve zaznieva znova oslavný motív z 

„Kyrie“: Zmiluj sa, daruj nám pokoj – to je oslava Krista, ktorý práve toto prináša.   

 

HĽA, BARÁNOK BOŽÍ… „Potom kňaz ukáže veriacim eucharistický chlieb 

nad paténou alebo nad kalichom a pozýva ich na Kristovu hostinu. Zároveň však 

predpísanými slovami evanjelia si vzbudí spolu s veriacimi úkon pokory.“ (VSRM 

84) Kde je taký zvyk (u nás), vyjadruje sa táto pokorná úcta pred tajomstvom 

Božieho Baránka KĽAČANÍM…                                          Prevzaté z internetu...              



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

 

ROHÁČIK 
 

2 X ROHÁČIK  

 

 

I. Hádanka: Za kostenou bránou červený psík vrčí, ale z búdy nikdy ďaleko 

neodskočí, ČO JE TO? 

1. TAJNIČKA  2.  Staršia plošná miera  3. Naša planéta  4. Označenie lietadiel 

Rumunska (YR)  5. Tvrdá spoluhláska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajnička ................................................................................................................................... 
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