
Farský list ČÍSLO 06/2017
                              

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

Liturgický program 06. – 12. február 2017 

06.02.2017 Pondelok 
Sv. Pavla a Mikiho a spol. mučeníkov - spomienka       

Obišovce  

07.02.2017 Utorok 
Féria    

Kysak  18:00 sv. omša - †Jozef Parůžek 

08.02.2017 Streda 
Féria 

Obišovce 18:00 sv. omša - *Za dobrodincov farnosti 

09.02.2017 Štvrtok 
Féria 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia+ sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - *Agáta Franková, Peter Seliga s rod  

10.02.2017 Piatok 
Sv. Školastiky, panny – spomienka    

Obišovce 18:00 sv. omša – *rod. Ancinová 

Kysak 17:00 sv. omša - †Veronika, František, Mária 

11.02.2017 Sobota 
 Panny Márie Lurdskej – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša -*Ivana, Viktória, Helena 

12.02.2017 Nedeľa 

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 10:00 sv. omša - *Za farnosť   

Kysak 08:00 sv. omša - †Mikuláš, Anna, Štefan, Margita  
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 11. február 2017 rod. Lištinska, rod. Zichova.  
Kysak 11. február 2017 o 1400 hod – rod.Dvorčáková, Jahňakova, Tkáčova, Jarná  

 

Myšlienka: „Žiaden človek Boha dostatočne nemiluje. Ale ak robí všetko, čo 
naozaj môže, a dôveruje v Božiu milosť, prečo by ho mal Ježiš odmietnuť? Či 
nám neprikázal milovať Boha podľa našej sily? Ak ste Bohu dali a zasvätili 
všetko, čoho sa potom bojíte?“                                             sv. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 

 
 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – Prosím o upratanie kostola v Obišovciach 

v sobotu 11. februára 2017 rod. Lištinska, rod. Zichova. 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. 

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE FARNOSTI“ – Budúcu nedeľu 

12. februára 2017 prosím o zbierku na investičné vydaje farnosti. 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 tretí 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 STACIONÁRYI PRE SENIOROV“ – budú 

každý utorok okrem prvopiatkového týždňa o 10
00 

hod. Pozývam. 

 „SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH“ – túto sviatosť budem vysluhovať 

pri sv. omšiach v nedeľu 12. februára 2017. Podmienky pre prijatie sviatosti 

chorých sú spoveď, krátko pred tým alebo potom. Viac ako 60 rokov alebo tí, 

ktorí trpia a sú v priamom ohrození života. 

 „ŠKOLA SNÚBENCOV“– bezprostredná príprava pre snúbencov, ktorý si 

chcú vyslúžiť sviatosť manželstva začne v sobotu 18. februára 2017 o 19
00

 hod 

na farskom úrade v Obišovciach. Povzbudzujem k účasti.  

 „DOVOLENKA“ –  budúci týždeň ma počas mojej neprítomnosti bude 

zastupovať farár vo Veľkej Lodine – Jozef Mihok v prípade pohrebu 

a zaopatrenia chorého volajte tel. číslo: 0908 525 527   

  

 

 

 

 

 

                

      



 

 

 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

BOHOSLUŽBA EUCHARISTIE 
 

SVÄTÉ PRIJÍMANIE – okamih najvyššej dôvernosti s Kristom a zároveň 

spečatenie Zmluvy medzi Bohom a človekom. Ak Eucharistická modlitba bola 

mystickou EXTÁZOU, potom prijímanie je mystickým POHRÚŽENÍM sa do 

Boha v hlbokej jednote! SPEV – začína sa POČAS prijímania kňaza. Tématicky 

by mal vyjadrovať to, čo prežívame: zjednocovanie sa s Ježišom Kristom vo 

svätom prijímaní. „Pre spev na prijímanie sa môže použiť buď antifóna z 

Rímskeho graduála, buď so žalmom alebo len sama antifóna, alebo antifóna z 

Jednoduchého graduála, alebo iný vhodný spev schválený Konferenciou biskupov. 

Spieva buď sám zbor, buď zbor alebo kantor s ľudom.“ (VSRM 87)  URČITE NIE 

žiadna mariánska pieseň, či pieseň o svätých a podobne!  

 

PRIJÍMANIE VERIACICH - „Veľmi sa žiada, aby veriaci prijímali Pánovo Telo 

z hostií premenených v tej istej omši, tak ako je viazaný aj sám kňaz, a aby v 

určených prípadoch mali účasť na kalichu. (Porov. č. 284) Tak sa aj znakmi lepšie 

vyjadrí, že prijímanie je účasťou na obete, ktorá sa práve koná.“ (VSRM 85)  

Väčšinou sa prijíma iba POD SPÔSOBOM CHLEBA (alergici iba pod spôsobom 

Vína) – z praktických dôvodov. Je to obrad: - KŇAZ ukáže veriacemu Hostiu a 

povie: „TELO KRISTOVO.“ - VERIACI na to vyzná svoju vieru v toto tajomstvo 

Eucharistie i v samého Ježiša Krista jasným a zreteľným „AMEN!“ - KŇAZ 

potom dá hostiu veriacemu na jazyk (pokiaľ nie je povolené prijímať na ruku) a 

ten ju s úctou príjme.  V určených prípadoch je ale vhodné, aby veriaci prijímali 

POD OBIDVOMA SPÔSOBMI. Sú to tieto prípady: „Plnšie zvýraznenie znaku 

sv. prijímania sa dosiahne prijímaním pod obidvoma spôsobmi. V tejto forme sa 

totiž dokonalejšie prejavuje znak eucharistickej hostiny a jasnejšie sa vyjadruje 

jednak vôľa, ktorou sa potvrdzuje nová a večná zmluva v Pánovej krvi, jednak 

vnútorná súvislosť medzi eucharistickou a eschatologickou hostinou v Otcovom 

kráľovstve. Duchovní pastieri nech sa usilujú čo najvhodnejším spôsobom 

pripomenúť katolícke učenie o spôsobe svätého prijímania podľa Tridentského 

koncilu tým veriacim, ktorí prijímajú pod obidvoma spôsobmi, ako aj ostatným 

prítomným. Predovšetkým nech upozornia veriacich kresťanov na učenie 

katolíckej viery, že aj pod jedným spôsobom sa prijíma celý a úplný Kristus a 

opravdivá Sviatosť, a preto tí, čo prijímajú len pod jedným spôsobom, čo do 

úžitku nie sú ukrátení o nijakú milosť potrebnú na spasenie.“ (VSRM 281 a 282)  

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 ................................................................................................................................... 

 

 
1 2 3 4 5 

1 
     2 
    

 

 

 

 

3 
   

 

4 
  

 

 5 
  


