
Farský list ČÍSLO 10/2017
                              

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

Liturgický program 06. – 12. marec 2017 
 

06.03.2017 Pondelok 
Féria      

Obišovce 07:00 sv. omša - †Anna Žírová, †Ján Dunaj 

07.03.2017 Utorok 
Féria    

Kysak 07:00 sv. omša - †Žofia Okrajková 

08.03.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 16:30 sv. omša - *Za chorých vo farnosti 

Kysak 
17:30 – Fatimská pobožnosť  

18:00 sv. omša - †Anton Miklovič OFM, kňaz 

09.03.2017 Štvrtok 
Féria  

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia+ sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - *Jozef Hudák 

10.03.2017 Piatok 

Féria   

Obišovce 
17:30 pobožnosť krížovej cesty 

18:00 sv. omša - †Elena Jašková 

Kysak 
16:15 pobožnosť krížovej cesty 

17:00 sv. omša - †Jozef Parůžek 

11.03.2017 Sobota 
 Prvá sobota v mesiaci 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - † Štefan, Gizela 

12.03.2017 Nedeľa 

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  

Obišovce 10:00 sv. omša - †Anna Viktor 

Kysak 08:00 sv. omša - *Za pož. rod. Andrejčákovej, Mária 60r. 
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 
Obišovce 11. marec 2017 rod. Liptákova, rod. Trojčákova  

Kysak 11. marec 2017 o 1400 hod – rod. Šuľovská, Varianova, Minarikova, Sokolova  
 

Myšlienka:  „Človek, ktorý Boha nemiluje, nevenuje mu žiadnu pozornosť, netrápi sa preto, 
že ho nemá rád, a nikdy sa nesnaží uvažovať o Bohu s úprimnou túžbou milovať ho. Ba čo 
viac, ak takémuto človeku Boh z času na čas i príde na myseľ, zistíte, že ho hneď alebo 
takmer okamžite zapudí. Nech vás to upokojí, znovu vám opakujem: zakiaľ máte strach, že 
Boha nemilujete, a bojíte sa ho uraziť, vy ho už milujete a už ho viac neurážate.“   
sv. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 
  „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 bude v nedeľu 

12. marca 2017 o 18
00 

hod na farskom úrade. Pozývam.    

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

okrem prvopiatkového týždňa o 10
00 

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

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

manželstva pokračuje v sobotu 11. marca 2017 o 19
00

 hod na farskom úrade v Obišovciach. 

Povzbudzujem k účasti.  

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VYDAJE FARNOSTI“ – budúcu nedeľu 12. marca 2017  prosím 

o zbierku na investičné výdaje farnosti. Svoj milodar môžete vložiť do pripravenej pokladničky. 

Ďakujem za obetu. 

 „BRIGÁDA PRI KOSTOLE“ – v utorok 07. marca 2017 o 09
00 

hod. prosím o brigádu pri kostole 

a v kostole v Obišovciach. Prosím zvlášť mládež, mužov a ženy, aby ste prišli pomôcť. Vopred 

ďakujem za ochotu.   

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

hod v Kysaku 

o 16
15 

hod. Po skončení krížovej cesty začne sv. omša. V nedeľu popoludní o 15
00 

hod 

v Obišovciach a Kysaku na striedačku. Povzbudzujem k hojnej účasti celé rodiny. Jednotlivé 

zamyslenia v piatky nech si pripravia - 03.03. – duchovný otec; 10.03. – otcovia; 17.03. – matky; 

24.03. – deti; 31.03. – mladý; 07.04. – seniori. 

 „ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ“ – Úmysly sv. omší budem prijímať na mesiace jún, júl, august.  

 „ZBIERKA NA CHARITU“ – dnes v nedeľu 05. marca 2017 je jarná zbierka na charitu. Svoj 

milodar môžete vložiť do pripravenej pokladničky. Ďakujem.  

 „MEDZINÁRODNÉ EKUMENICKÉ MODLITEBNÉ STRETNUTIE.“ – sa uskutoční  dnes 

v nedeľu 05. marca 2017 o 16
00 

hod v evanjelickom kostole v Kysaku. Pozývam srdečne.  

 „NÁCVIKY NA VEĽKÚ NOC.“ – budú vždy v utorok o 18
00 

hod v kultúrnom dome v Kysaku. 

Prosím o zapojenie sa aj mladých mužov a žien, aby sme slávenie utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania 

Ježiša Krista spoločne prežívali dôstojne. Pozývam srdečne.         

 „MODLITBY ZA BIRMOVANCOV“ – prosím o to, aby ste si zobrali pod patronát jedného 

birmovanca a sprevádzali ho svojimi modlitbami a obetami až do prijatia sviatosti birmovania. Táto 

slávnosť bude v Obišovciach v nedeľu pri sv. omši 07. mája 2017 o 10
30 

hod. Povzbudzujem k tejto 

pôstnej aktivite. Pri oltári máte košík s menami, kde si môžete vybrať jedného kandidáta. Ďakujem 

za spoluúčasť. 

 „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. 

Okienko zdravia 

 



 

 

 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 
24

 No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, 

prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. 
25

 Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: 

„Rabbi, kedy si sem prišiel?“ 
26

 Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte 

ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 
27

 Nezháňajte 

sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn 

človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ 
28

 Povedali mu: „Čo máme robiť, aby 

sme konali Božie skutky?“ 
29

 Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on 

poslal.“ (Jn 6,24–29) 

Milí bratia a sestry! 

Predstavte si, že máte doma syna, tínedžera, ktorý nemá ani poňatia o niečom takom, ako je 

opera. Keby ste ho pozvali na operu, povedal by Vám niečo v tom zmysle, že jeho to nezaujíma 

a hotovo. Našťastie syn je labužník – a v budove Opery je úžasná pizzeria! Tak prečo ho do 

Opery nepozvať aspoň na pizzu? Sprvu bude sedieť v pizzerii a napchávať sa pizzou. Z diaľky 

k nemu bude doliehať hudba a spev… potom nakukne do sály… potom sa raz vyberie na 

predstavenie Nabucca – a nakoniec si ho opera získa úplne. Tak úplne, že keď pizzeriu zavrú, 

vôbec mu to už vadiť nebude. Nepotrebuje ju. Objavil novú krásu a tá je viac, než pizza: krásu 

spevu a vznešenosť hudby! 

Už sme si asi hovorili, že človek sa skladá z troch „sekcií“: telo, duša a duch. každá stránka 

má svoje domény: TELO, to je jedlo, pitie, sex, strach, rozkoš,… DUŠA, to je estetika, cit pre 

krásu, logiku, myslenie, pocity moci a slávy… A DUCH? DUCH je miesto stretnutia sa 

s Bohom a miesto prežívania komunity s Bohom. Duševné radosti sú väčšie a intenzívnejšie, 

než radosti tela. A radosti ducha sú viac, než radosti duše a tela dohromady. Takto to 

funguje… 

Ak stretnete telesného človeka, môžete – ako v prípade nášho príkladu – využiť telesné 

rozkoše, ktorým rozumie, na to, aby ste ho postupne otvorili pre duševné radosti. To je 

niečo, čomu rozumieme. Veď či napríklad nedávame deťom, keď donesú zo školy jednotku, 

za odmenu cukríky? A nerobíme to v nádeji, že takto, cez cukrík, potom cez zážitok úspechu 

v škole, nakoniec objavia radosť z poznávania, z objavovania a učenia sa – a potom už naše 

cukríky nebudú vôbec potrebovať a v samotnom učení nájdu omnoho väčšiu útechu a radosť, 

než predtým v cukríkoch? 

Boh pracuje veľmi podobne: využíva našu otvorenosť tela a duše na to, aby nás pozval 

a uviedol do života ducha, ktorý je viac, než oboje. Neveríte? Uzdravenia z chorôb, 

rozmnoženie chleba – to všetko boli skutky, ktorými Ježiš pôsobil na telesnú stránku ľudí. 

Ľuďom, ktorí boli telesní a ktorí žili na úrovni tela, tak dával pocítiť Božie kráľovstvo 

v jedinej reči, ktorej rozumeli: cez žvanec chleba s rybou, či cez odstránené bolesti chrbtice. 

V modlitbe, ktorá nás uvádza predsa len vyššie, na úroveň duše, sa objavujú zase povestné 

„útechy“ – silné pocity radosti, naplnenia, pocit milovanosti… 

                                                                                                                               Prevzaté z internetu



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

Spájačka 
 

 

 

 

Spoločné slávenia Fatimských sobôt v Diecéznom sanktuáriu v Obišovciach 2017 

Dátum Pripravuje dek. Spoluúčasť dekanátov 

6.5.2017 (9.00 h) Lipany  Sabinov, Bardejov 

3.6.2017 (9.00 h) Michalovce  Sobrance, V. Kapušany, Moldava n/B 

1.7.2017 (9.00 h) Vranov n/T  Snina, TF a Kň. sem., KE – vých., KE - západ 

5.8.2017 (9.00 h) Humenné  Stropkov, Trebišov, KE - juh 

2.9.2017 (9.30 h) KE – stred, katedr.  Všetky dekanáty - rekolekcie 

1.10.2017 (10.30) Arcidiecézna púť Zasvätenie NSPM - Všetky dekanáty 

7.10.2017 (9.00 h) PO - Solivar PO I., PO II. 

 


