
Farský list ČÍSLO 08/2017
                              

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

Liturgický program 20. – 26. február 2017 

20.02.2017 Pondelok 
Féria      

Obišovce 07:00 sv. omša - *rod. Brečkova 

21.02.2017 Utorok 
Féria    

Kysak  17:00 sv. omša - †Marta, Mária, Branislav 

22.02.2017 Streda 

Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok 

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

Kysak 
17:00 Fatimská pobožnosť 

17:30 sv. omša - †Andrej, Mária, Ondrej, Margita, Kováčovi   

23.02.2017 Štvrtok 
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka  

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia+ sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - †Ondrej, Jozef, Viktor 

24.02.2017 Piatok 
Féria   

Obišovce 18:00 sv. omša – *Za farnosť 

Kysak 17:00 sv. omša - †Anna Imrich Sokol 

25.02.2017 Sobota 
 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - *Peter, Marcel s rodinami 

26.02.2017 Nedeľa 

ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 10:00 sv. omša - †Jozef Dučák     

Kysak 08:00 sv. omša – *Viera Knapova s rodinou  
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 25. február 2017 rod. Vaškova, rod. Gajdošova.  
Kysak 25. február 2017 o 1400 hod – rod. Čupkova, Jesenska, Lukáčova, Potočná 

 

Myšlienka: „Vzor, o ktorom by sme mali uvažovať a podľa ktorého by 
sme mali formovať svoje vnútro, je Ježiš Kristus. On si však za svoju 
zástavu vyvolil kríž. Chce teda, aby aj jeho nasledovníci vykročili na 
cestu smerujúcu na Kalváriu, niesli si svoj kríž a napokon rozpätí na 
ňom aj zomreli. Len takto skutočne dosiahneme spásu.“  sv. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 

 

 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – Prosím o upratanie kostola 

v Obišovciach v sobotu 18. februára 2017 rod. Vaškova, rod. 

Gajdošova. V Kysaku o 1400 hod rod. Čupková, Jesenská, Lukáčova, 

Potočná. Ďakujem za službu.  

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“ – pre mladých bude v piatok 24. 

februára 2017 na farskom úrade v Obišovciach o 1845 hod. Pozývam 

mladých a mladších.  

 „ŠKOLA SNÚBENCOV“  – Bezprostredná príprava snúbencov 

pokračuje v sobotu 25. februára 2017 na farskom úrade v Obišovciach 

o 1900 hod. Pozývam snúbencov k účasti.   

 „SVÄTÉ OMŠE V DENNOM STACIONÁRI PRE SENIOROV“ – 

budú každý utorok okrem prvopiatkového týždňa o 1000 hod. Pozývam. 

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE FARNOSTI“ – Ďakujem 

za zbierku na investičné výdaje farnosti. Vo farnosti sa vyzbieralo 

376,- € spolu.     

  „STRENTUTIE BIRMOVANCOV“ – bude v sobotu 25. februára 

2017 o 1000 hod na farskom úrade v Obišovciach. Účasť všetkých 

kandidátov povinná!!! 

 „MILODAR“– ďakujem za milodar na kostol novomanželom Lukášovi 

a Žofii Andrejčákovým - darovali 100,- €. Ďakujem Radoslavovi 

a Drahomíre Juhásovým darovali zo sobáša na kostol 100,- €.  

 „ZBIERKA PRE ĽUDÍ POSTIHNUTÝCH ZEMETRASENÍM“ - 

vyzbieralo sa v našej farnosti 247,- € spolu. Ďakujem. 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

BOHOSLUŽBA EUCHARISTIE 

 
HYMNUS PO PRIJÍMANÍ – Ak sa javí vhodné, po skončení posvätného ticha môžu 

veriaci na znak vďaky zaspievať hymnus: „Po rozdávaní prijímania kňaz a veriaci sa 

podľa okolností chvíľu v tichosti modlia. Keď sa uzná za dobré, celé zhromaždenie 

môže spievať žalm alebo nejaký chválospev prípadne hymnus na poďakovanie.“ 

(VSRM 88) Modlitba po prijímaní a záver sv. omše Po sv. prijímaní už niet čo ďalej 

pokračovať. Slávenie Zmluvy je dovŕšené; jednota s Bohom dosiahla v Eucharistii 

vrchol hĺbky a dôvernosti… Po tichu, v ktorom toto všetko prežívame a 

„vychutnávame“ nasleduje záver liturgie.  
 

MODLITBA PO PRIJÍMANÍ – poďakovanie za dar Eucharistie a súčasne prosba, aby 

toto slávenie prinieslo svoje ovocie v podobe premeny sláviacich a následne v prijatí 

Večného Života.   
 

OZNAMY – ak treba.  
 

POŽEHNANIE A PREPUSTENIE Predstavte si: ste spolu s Ježišom, s tým Ježišom, 

ktorý hovorí: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium 

chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; 

utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4,17–19) „Syn 

človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za 

mnohých.“ (Mt 20,28) Teraz vyjdete von z kostola a Ježiš hovorí: „Tak, a teraz ideme 

na to! Vnesieme Kráľovstvo do celej obce, mesta, všetkým ľuďom!“ Čo urobíte? A) 

Poviete: „Ale Ježišu, ja na to nemám čas! Ja sa musím starať o seba a o svoje veci, 

nemám kedy na niečo podobné!“ – a pošlete Ježiša kade ľahšie „v čerty“, preč… a 

odídete domov venovať sa bežným ľudským veciam. Lenže – načo sme sa potom s 

Ježišom snažili zjednotiť v omši a v prijímaní, ak ho potom o päť minút vykopneme? 

To nedáva zmysel! B) Poviete: „Jasné!“ – a ak ste do kostola (obrazne povedané) vošli 

ako hriešni ľudia, von vychádzate ako synovia a dcéry Boha, aby ste s Ježišom a v 

Ježišovi odteraz žili novým – Ježišovým – životom a konali Jeho dielo. Ako hovorí 

Koncil: „Pravda, nestačí, aby kresťanský ľud bol v nejakom národe prítomný a 

organizovaný, ani nestačí, aby konal len apoštolát dobrého príkladu. Ustanovený je tam 

nato, jestvuje tam za tým cieľom, aby svojim spoluobčanom nekresťanom zvestoval 

Krista slovom a skutkom a pomáhal im plne prijať Krista.“ (Ad Gentes 15) Kňaz preto v 

závere robí to, čo vidíme už v Biblii: „Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch 

Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo; na ktoré som ich povolal." Oni sa postili 

a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.“ (Sk 13,2n).  
 

Prevzaté z internetu 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

 

LATOVKA 

Po správnom usporiadaní stĺpcov, resp. lát, po prečítaní po riadkoch dostaneš 

citát zo Svätého Písma (Mt. 7,14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

S Á J A E Á K N T 

A R Z E N Ú B A Á 

T C O K S Č A A E 

D D I V E Ž E O I 

M T O V A L O Á A 

Č T U J CH J E O Ý 

A CH ! N DZ Ú A J Á 


