
Farský list ČÍSLO 20/2017
                              

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

Liturgický program 15.– 21. máj 2017 

15.05.2017 Pondelok 
Féria       
Obišovce 07:00 sv. omša - †Andrej rod. †Petríková, Bončíková  

16.05.2017 Utorok 
Sv. Jána Nepomuckeho, kňaza a mučeníka - spomienka     

Kysak  
18:00 Eucharistiská adorácia + sviatosť zmierenia 

19:00 sv. omša - †rod. Szekelyová  

17.05.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 17:30 sv. omša – *Za dobrodincov farnosti  

Kysak 
18:30 Fatimská pobožnosť 

19:00 sv. omša - †Ján, Anna, Andrej, Mária  

18.05.2017 Štvrtok 
Féria 

Obišovce 
08:00 Celodenná Eucharistická adorácia  

19:00 sv. omša -† Ondrej, Mária 

19.05.2017 Piatok 
Féria 

Obišovce 19:00 sv. omša - †Margita Medvecká 

Kysak 18:00 sv. omša - † rod. Gregova 

20.05.2017 Sobota 
 Panny Márie v sobotu 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť  

07:30 sv. omša – †Oldřiška, Zdenka, Demeter  

21.05.2017 Nedeľa  
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Obišovce 09:30 sv. omša - †rod. Štepitova  

Kysak 07:30 sv. omša - *Za farnosť   
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 20. máj 2017 - rod. Pastorova, rod. Henkeľova    

Kysak 19. máj 2017 – rod. Lackaňova, rod. Agáty Frankovej, Sabolová, Okrajková   
 

Myšlienka:  „V Oltárnej sviatosti, v tomto tajomstve lásky, nachádzame pravý 
život, požehnanie a opravdivé šťastie. To preto, lebo ňou dostávame nielen 
milosti, ktoré nám pomáhajú na ceste k dokonalosti, ale aj samého pôvodcu 
týchto milostí.“ sv. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 
 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“ – pre 

mladých bude v piatok 19. mája 2017 na 

farskom úrade v Obišovciach o 19
45 

hod. 

Pozývam mladých a mladších.  

 „SVÄTÉ OMŠE V DENNOM 

STACIONÁRI PRE SENIOROV“ – sú 

každý utorok v Kysaku okrem 

prvopiatkového týždňa o 10
00 

hod. 

Pozývam. Tento týždeň sv. omša 

nebude!!!   

 „PÚTNICKÝ A POZNÁVACÍ 

ZÁJAZD, SLOVENSKO A MORAVA“ 

– Pre nezáujem sa farská púť prekladá na 

iný termín v čase od 20. - 23.septembra  

2017 podľa pôvodného programu. 

Ďakujem za pochopenie.    

 „BRIGÁDA – Ďakujem za pomoc 

všetkým, ktorí sa zapojili do služby.   

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ 

VÝDAJE FARNOSTI“ – bude na 

budúcu nedeľu 21. mája 2017 pri sv. 

omšiach. Ďakujem za obetu. 

 „CELODENNÁ ADORÁCIA“ - vo 

štvrtok 18. mája 2017 od 08
00 

hod. Prosím 

o to, aby ste sa zapísali na jednotlivé 

hodiny. Ďakujem. 

 „MILODAR“– Ďakujem za milodar, 

birmovanci s rodičmi darovali na kostol 

650,- € 

 
Okienko zdravia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Je správna zásada tých kresťanov, ktorí hovoria, že 

nič iné nepotrebujú, len Písmo? 

Takáto zásada je nelogická sama v sebe a tiež odporuje 

sv. Písmu. Nikto nepristupuje k Písmu bez akýchkoľvek 

predchádzajúcich vedomostí. Obvykle takíto veriaci 

čítajú Sv. Písmo už preložené a každý preklad už je aj s 

výkladom. Taktiež sme ovplyvnení našim jazykom, 

kultúrou, slovnými zvratmi a bez dlhého štúdia nijako 

nemôžeme pochopiť vyjadrovanie ľudí v časoch 

Ježišových. Ďalej tiež je známe, že nemáme originály 

Sv. Písma len opisy a sú tam rôzne drobné varianty. Sv. 

Písmo nám "nepadá z neba" do rúk, ale ho prijímame, 

ako nám ho odovzdáva predchádzajúca generácia. 

Pri výklade Písma užívame naše vedomosti, životné 

skúsenosti a aj to, čo nám povedali druhí. Aj keď si 

myslíme, že to na čo sme prišli, je "len Písmo", je tam 

veľmi veľa toho "nášho". Preto je toľko rôznych 

výkladov a každý si myslí, že to, čo hovorí je len z 

Písma. Objektívne a pravdivo vykladá Písmo len 

Cirkev, ktorá má od Krista tento dar - charizmu. V 

samotnom Písme je napísané, že ho nemožno vykladať 

svojvoľne: 2 Pt 1,20: "Predovšetkým však vedzte, že 

nijaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad." 

1 Tim 3,15: "...ako si máš počínať v Božom dome, 

ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy." - 

teda nie Písmo samé je opora pravdy, ale Cirkev! (a 

určite to nie sú cirkvi, ktoré menia svoju náuku, ako to 

chcú ľudia tej ktorej doby) Mt 28,19: "Choďte teda, 

učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i 

Ducha Svätého ..." - Ježiš nehovorí, že majú všetko 

zapísať, ale že majú učiť. Evanjeliá neboli napísané 

hneď po Ježišovom nanebovstúpení. Najskôr bolo 

vyučovanie bez Písma( Nového Zákona). Zdá sa, že 

proti je - 1 Kor 4,6:"niet nad to, čo je napísané",  

ale keďže napísané je najviac, musí existovať aj niečo, 

čo je menej! , teda nemôže byť "sola Scriptura", ale je 

dobré a platné aj niečo iné aj keď nemá takú váhu ako 

Písmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Integrita celistvosť 
Odvaha je čnosť, ktorá človeka chráni, aby sa 

nerozpadol. Integrita mu bráni, aby sa nerozbil 

na kúsky. Celistvosť osobnosti je neustále 

vystavovaná nebezpečenstvu dezintegrácie, 

t.j. rozkladu do vzájomne nezlúčiteľných častí. 

Hlava a srdce, realita a obraz, moje súkromné 

ja a moje ja, ako ho žijem na verejnosti sa dosť 

často dostávajú do čudného vzťahu. Veľmi 

silne do tohto procesu dezintegrácie prispievajú 

špecializácia a byrokracia. Politika je ďalšou 

oblasťou, ktorá človeka, ktorý túži po 

zachovaní si osobnej integrity stavia pred 

obrovskú výzvu. Sú témy, kde sa politici 

postavia pri verejnej prezentácii na úplne inú 

pozíciu, než akú zastávajú vo svojom osobnom 

živote. Veci, ktoré ohrozujú našu integritu 

nájdeme však všade. Koncept „dvojitého 

rozmýšľania“ od Georgea Orwella vysvetľuje, 

ako je totalitárny režim schopný dobre ovládať 

ľudí, ak občania nepochopia význam osobnej 

integrity alebo ak snahu o osobnú integritu 

nepostavia vo svojom živote na čestné miesto.  
Autor Ignazio Silone píše o sudcovi, ktorý 

svoj profesionálny život oddelil od svojho 

osobného ja tak dokonale, že bol schopný 

vyhlásiť istú chudobnú krajčírku, ktorú 

brutálne dohrýzol pes za vinnú, pretože ho vraj 

sama k tomu vyprovokovala. Hoci bol 

vnútorne presvedčený, že táto zranená žena 

bola nevinná, nemal ani najmenšieho 

záujmu, aby vyniesol na svetlo všetky 

potrebné skutočnosti, ktoré by čin objasnili 

v jeho skutočnej pravdivosti. A v snahe 

vyhnúť sa tomu, aby jeho osobné poznanie 

ovplyvnilo jeho profesionálnu povinnosť, 

ženinu obhajobu nechal odvíjať sa tak úboho, 

že vznesené evidencie a svedectvá mu potom 

umožnili vyniesť rozsudok, o ktorom jasne 

vedel, že je nespravodlivý. Hlavné 

nebezpečenstvo, ktoré stojí pred vnútorne 

rozdelenou osobou je to, že ani on sám nebude po 

čase vedieť, kto je. Ilustráciu na vysvetlenie tohto 

problému poskytuje Kierkegaard. Istý sedliak 

náhodou zarobil veľa peňazí. Rozhodol sa, že si ide 

dopriať nejaké fajnovosti, na ktoré dovtedy nemal. 

Keď sa večer vracal domov v silne podguráženom 

stave, ľahol si doprostred cesty a tvrdo zaspal. 

Zobudil ho približujúci sa voz. Pozrie sa na svoje 

nohy, no nezdalo sa mu, že by to boli jeho nohy, 

lebo svoje nohy nevidel nikdy odeté do takých 

pekných nohavíc. Pohoničovi hovorí: „Pokračuj v 

jazde, to nie sú moje nohy“. K tejto veci 

poznamenáva Nathaniel Hawthorne: „Žiaden 

človek si nemôže natrvalo obliekať jednu tvár v 

súkromí – pre seba samého, a druhú na verejnosti 

bez toho, že by v konečnom dôsledku neupadol do 

totálneho zmätku ohľadom toho, kým vlastne v 

skutočnosti je.“ Dôležitosť osobnej integrity je 

obľúbenou témou existenciálnych filozofov. 

Slovo, ktoré často používajú na popísanie tohto 

stavu je „autentickosť“. Človek by mal byť sám 

sebou, trvajú, a nie rozdelený na do seba 

nezapadajúce časti: jednu slúžiacu jemu samému a 

druhú masám. Jedným z príčin, prečo ľudia 

strácajú osobnú integritu je zbabelosť. Strach pred 

verejnou mienkou alebo pred tým, čo si o ňom 

pomyslí napríklad jeho šéf ho bude viesť k tomu, 

že si vytvorí nepravdivú prezentáciu (podobu) 

seba samého. Ako dôsledok, pre seba samého 

bude jednou vecou a pre tých, ktorých sa bojí 

druhou. Presne toto majú na mysli 

existencionalisti, keď hovoria o „neautenticite“. 

Paul Tillich vo svojom klasickom diele The 

Courage to Be (Odvaha byť) diskutuje o tom, ako 

je pre človeka fundamentálne dôležité udržať si 

osobnú integritu tým, že bude stáť pevne – že sa 

nevzdá osobnej integrity – vo chvíľach, keď bude 

pre neho veľkým pokušením stať sa niečím 

menej, než uceleným celkom. Prevzaté z internetu 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 písmen, ktorú dostanete po vyškrtaní nasledujúcich slov: 

AMEN, APOKALYPSA, APOŠTOL, BETLEHEM, EUCHARISTIA, EVANJELIUM, KAPLNKA, 

KOSTOL, KRISTUS, LÚKA, MESTO, OLEJ, OLTÁR, PIETA, POKOJ, SLÁVA, SPÁSA, STÁRIE, 

SPIS, SVETLO, VENCE, ZDRAVAS, ZVESTOVANIE 

M A S P Y L A K O P A Á 

Z R A K N L P A K P T M 

D V I I O A M R O A E U 

R A E T T S I Š K S I I 

A A V S N S T A T Š P L 

V A I Á T O I O S O O E 

A P S U L O K R L P K J 

S M S T Y S V T A E O N 

Á N E Á Á E Á A S CH J A 

P V P N N R K O N D U V 

S S V C O Ú I J P I L E 

Á B E T L E H E M Š E Ť 

 

 

 

Tajnička: ................................................................................................................................... 

 


