
Farský list ČÍSLO 09/2017
                              

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

Liturgický program 27. február – 05. marec 2017 

27.02.2017 Pondelok 
Féria      

Obišovce 
15:00 Zmierna eucharistická poklona  

17:00 sv. omša - *rod. Kriviančinova 

28.02.2017 Utorok 
Féria    

Kysak  
15:00 Zmierna eucharistická poklona 

17:00 sv. omša - †Ján Bujňák 

01.03.2017 Streda 

Popolcová streda – prísny pôst, deň pokánia 

Obišovce 17:00 sv. omša - *Za dobrodincov farnosti 

Kysak 
06:00 sv. omša - †Božena, Anna, Jozef   

18:00 sv. omša - *Damián 

02.03.2017 Štvrtok 
Féria  

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia+ sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - †Anna Kostelníková 

03.03.2017 Piatok 

Prvý piatok v mesiaci   

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + krížová cesta   

18:00 sv. omša – †Pavol Petruščák, †Anna Rímska, †Ján Rímsky 

Kysak 
15:00 eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

16:00 sv. omša - *Terézia, Jaroslav Vrzalovský 

04.03.2017 Sobota 
 Prvá sobota v mesiaci 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - *rod. Radačovská, Šebešová 

05.03.2017 Nedeľa 

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  

Obišovce 08:00 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva 

Kysak 10:00 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva 
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 04. marec 2017 rod. Štepitova, rod. Lukáčova  

Kysak 04. marec 2017 o 1400 hod – rod. Kuchárova, Cicmanova, Šimkova, Martončíkova  
 

Myšlienka:  „Človek, ktorý si uvedomil svoju slabosť a obrátil sa k Bohu s prosbou o pomoc, nikdy 
nepadol. Naopak, len ten utrpí porážku a podľahne, kto dôveruje iba svojej sile a myslí si, že on 
pokušeniam odolá a vydrží ich. Tak to býva, keď si úbožiak vo svojej márnivosti myslí, že sa dotýka 
neba: odrazu zistí, že padá rovno do pekelných brán.“  v. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 

 
 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – Prosím o upratanie kostola v Obišovciach v sobotu 

04. marec 2017 rod. Štepitova rod. Lukáčova. V Kysaku o 14
00 

hod rod.Kuchárova, 

Cicmanova, Šimkova, Martončíkova. Ďakujem za službu.  

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“ – pre mladých bude v piatok 10. marca 2017 na farskom 

úrade v Obišovciach o 18
45 

hod. Pozývam mladých a mladších. Stretnutie mladšej skupiny 

starších bude v nedeľu 12. marca 2017 o 18
00 

hod na farskom úrade. Pozývam.    

 „ŠKOLA SNÚBENCOV“  – Bezprostredná príprava snúbencov pokračuje v sobotu 04. 

marca 2017 na farskom úrade v Obišovciach o 19
00 

hod. Pozývam snúbencov k účasti.   

 „SVÄTÉ OMŠE V DENNOM STACIONÁRI PRE SENIOROV“ – budú každý utorok 

okrem prvopiatkového týždňa o 10
00 

hod. Pozývam. Tento týždeň sv. omša nebude!!! 

 „ZBIERKA NA CHARITU“ – Budúcu nedeľu 05. marca 2017 bude jarná zbierka na 

charitu. Svoj milodar môžete vložiť do pripravenej pokladničky. Ďakujem.       

 „STRETNUTIE BIRMOVANCOV“ – bude v sobotu 11. marca 2017 o 10
00 

hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Účasť všetkých kandidátov povinná!!! 

 „POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY“ – bude každý piatok v Obišovciach o 17
30 

hod 

v Kysaku o 16
30 

hod.  V nedeľu popoludní o 15
00 

hod v Obišovciach a Kysaku na striedačku. 

Povzbudzujem k hojnej účasti celé rodiny.     

 „PÚTNICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJAZD, SLOVENSKO A MORAVA“ – naša farnosť 

organizuje zájazd v období od 17. – 20. mája 2017. Prihlásiť sa môžete v sakristii so zálohou 

30,-€.  Celková cena zájazdu je 68,- € na osobu. Podrobný program a informácie na výveske. 

Potrebné je prihlásiť sa do 30. apríla 2017. Povzbudzujem k účasti. 

 „PRVÁ NEDEĽA V MESIACI“ – odprosujúca pobožnosť bude po sv. omšiach. Po 

skončení vám požehnám náboženské predmety, ktoré potom položte na pripravený stolík. 

 „ZMIERNA EUCHARISTICKÁ POKLONA“ – bude v pondelok 27. februára 2017 

v Obišovciach od 15
00 

hod. V Kysaku v utorok 28. februára 2017 od 15
00 

hod. Táto poklona 

slúži ako príprava na pôstne obdobie ktoré sa začne  na Popolcovú stredu 01. marca 2017 pri 

sv. omšiach. V stredu máme prísny pôst. Viď. liturgický program.  

 „PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ“ – spovedať budem pol hodiny pred omšami okrem stredy. 

Chorých budem spovedať v piatok 03. marca 2017 od 07
30 

hod. Povzbudzujem k úprimnej a 

pokornej spovedi. 

Okienko zdravia

 



 

 

 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2017  

Božie slovo je darom. Druhý je darom.  

Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému 

cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám 

zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým 

svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale má rásť 

v priateľstve s Pánom. Ježiš je verným priateľom, ktorý nás nikdy neopustí, lebo i keď 

hrešíme, trpezlivo čaká na náš návrat k nemu, a týmto čakaním prejavuje svoju vôľu 

odpustiť nám (porov. Homília na svätej omši 8. januára 2016). Pôstne obdobie je 

vhodným časom na zintenzívnenie duchovného života prostredníctvom posvätných 

prostriedkov, ktoré nám Cirkev ponúka: pôstu, modlitby a almužny. Základom toho 

všetkého je Božie slovo, ktoré sme v tomto čase pozvaní horlivejšie počúvať a 

meditovať. Osobitne by som sa tu chcel pristaviť pri podobenstve o boháčovi a 

chudobnom Lazárovi (porov. Lk 16, 19 – 31). Nechajme sa inšpirovať týmto, takým 

dôležitým textom, ktorý nám ponúka kľúč k pochopeniu toho, ako treba konať, aby sme 

dosiahli skutočné šťastie a večný život, a vyzýva nás k pravému obráteniu. 1. Druhý je 

darom Podobenstvo začína tým, že predstavuje dve hlavné postavy, no detailnejšie 

opisuje iba chudobného. Ten sa nachádza v beznádejnej situácii a nemá silu pozviechať 

sa, leží pred dverami bohatého a je omrvinky, ktoré padajú z jeho stola; má vredy na 

celom tele a psy prichádzajú, aby mu ich olizovali (porov. v. 20 – 21). Je to temný obraz 

degradovaného a pokoreného človeka. Obraz sa stáva ešte tragickejším, ak vezmeme do 

úvahy, že bedár sa volá Lazár: meno plné prísľubov, ktoré doslovne značí „Boh 

pomáha“. Táto postava teda nie je anonymná, má veľmi konkrétne črty – chudobný sa 

nám predstavuje ako človek, ktorý má svoju vlastnú 1 históriu. Pokým pre boháča je 

akoby neviditeľný, pre nás sa stáva blízkym, akoby dôverne známym, stáva sa 

konkrétnou tvárou. Ako taký je darom, neoceniteľným bohatstvom, chcenou bytosťou, 

ktorú Boh miluje a na ňu pamätá, aj keď ju v konkrétnej situácii ľudia odmietajú (porov. 

Homília na svätej omši 8. januára 2016). Lazár nás učí, že druhý je darom. Správny 

vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani chudobný pred 

dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obrátenie a 

zmenu života. Prvým skutkom, ku ktorému nás toto podobenstvo vyzýva, je otvoriť 

druhému dvere nášho srdca, pretože každý človek je darom, či už je to náš blízky alebo 

neznámy chudobný. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere 

každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár. Každého z nás to 

postretne na jeho vlastnej ceste. Každý život, ktorý nám ide v ústrety, je darom a zaslúži 

si prijatie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme prijali a 

milovali život, najmä ten slabý. Avšak, aby sme tak mohli urobiť, je nutné vziať vážne, 

čo nám evanjelium odhaľuje o bohatom človeku. Prevzaté z internetu



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

 

LATOVKA 

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

J. Lusena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajnička: 
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