
Farský list ČÍSLO 21/2017
                              

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

Liturgický program 22.– 28. máj 2017 

22.05.2017 Pondelok 
Féria       
Obišovce  

23.05.2017 Utorok 

Féria     

Obišovce 17:30 sv. omša – *rod Zákutná 

Kysak  
18:00 Eucharistiská adorácia + sviatosť zmierenia 

19:00 sv. omša - †rod. Jarná 

24.05.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 17:30 sv. omša – *Za duše v očistci  

Kysak 
18:30 Fatimská pobožnosť 

19:00 sv. omša - †rod Daňková  

25.05.2017 Štvrtok 

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – prikázaný sviatok 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia  

19:00 sv. omša †rod. Čajkova, Lokšova 

Kysak 17:30 sv. omša -† Rudolf Dinda 

26.05.2017 Piatok 
Sv. Filipa Neriho, kňaza - spomienka 

Obišovce 19:00 sv. omša - †Peter Čajka, Norbert Halás 

Kysak 18:00 sv. omša - *Oľga Kováčova 78r. 

27.05.2017 Sobota 
 Panny Márie v sobotu 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť  

07:30 sv. omša – *Eva, Daniela, Eva s rod.  

28.05.2017 Nedeľa  
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

Obišovce 07:30 sv. omša - †Anna, Juraj, Juraj  

Kysak 09:30 sv. omša - *Za farnosť   
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 27. máj 2017 - rod. Vaškova, rod. Gajdošova    

Kysak 26. máj 2017 – rod. Brezová, Franková Oľga, Lišková, Franková Mária   
 

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 26. 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“ – dnes v nedeľu 

21. mája 2017 pri sv. omšiach. Ďakujem 

za obetu. 

 „PRIKÁZANÝ SVIATOK“ - vo štvrtok 

25. mája 2017 je prikázaný sviatok 

Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše ako 

v liturgickom programe. Prikázaný sviatok 

nás zaväzuje účasťou na svätej omši 

a zdržiavanie sa akýchkoľvek prác okrem 

tých, ktoré je potrebné vykonať 

v zamestnaní. Ďakujem. 

 „ZBIERKA KATOLÍCKE 

MASMÉDIÁ “–  v nedeľu 28. mája 2017 

Okienko zdravia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aký je význam označení Márie z Loretánskych 

litánií: - Ruža tajomná - Veža zo slonovej kosti - 

Hviezda ranná? 

Ruža tajomná (Rosa mystica): Keď rozjímame o 

Panne Márii, prídu nám na myseľ takéto asociácie. 

Eva je matka ľudského pokolenia, ale toto 

pokolenie sa rodí v dedičnom hriechu. Symbolom 

hriešneho človeka je tŕnie. Eva je tŕňový ker. A 

zrazu sa v tomto pokolení objaví krásne bezhriešne 

stvorenie - Mária. Je to, ako keď sa na tŕni objaví 

ruža. Preto Mária je symbolicky ruža. 

Ale je to ruža tajomná. Nie každý tomu rozumie, 

nie každý ju vidí a chce vidieť, je to tajomstvo. Aj 

Ježišovo mystické telo - Cirkev - je tajomstvo. Aj 

Mária -Matka Cirkvi je tajomná, zatiaľ ju nevidíme 

takú aká je. 

Veža zo slonovej kosti (Turris eburnea): Veža v 

Písme Svätom znamená pevnosť, silu, obranu a 

ochranu pred nepriateľom, poskytovali útočište. 

Králi stavali opevnenia a veže, vo vinici bola veža 

na ochranu, hradby mesta mali veže, aby ich 

nepriateľ nedobyl. V prenesenom význame sa v 

Písme hovorí o Bohu, ktorý je hradbou a vežou 

proti nepriateľom. Takáto veža je Panna Mária. 

Nepriateľ - diabol ju nedobyl ani nepoškodil. Ona 

ochraňuje všetkých, čo sa utiekajú pod jej ochranu. 

Satan im nemôže uškodiť, keď sú pod ochranou 

Márie. 

A je z najvzácnejšieho materiálu zo slonoviny. Je 

krásna, biela bez škvrny. Mária je veža zo 

slonoviny (zo slonovej kosti - je nesprávny 

preklad). 

Hviezda ranná (Stella matutina): Narodenie Márie 

je predzvesťou príchodu Božieho Syna, ktorý je 

Svetlom pre celý svet. Ranná hviezda - zornica - je 

predzvesťou príchodu dňa. Preto obrazne je Panna 

Mária ranná hviezda. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Dobrota 

Dobrota sa veľakrát ukázala ako záchrankyňa 

života. Dobrota je šírka srdca, ktorá človeku 

umožňuje, aby bez ohľadu na to, ako vynikajúci 

a významný je v nejakej konkrétnej oblasti, 

vždy zostal v kontakte so základnou ľudskosťou 

v sebe i v iných. Chráni ho pred tým, aby seba 

samého a svoje úspechy zobral tak vážne, že by 

zabudol na ostatných ľudí. Dobrota je opakom 

snobstva. Jej prameňom je dobrota srdca. Láskavý 

človek prejavuje uznanie a úctu ľuďom, ktorí sami 

o sebe ani osobne, ani spoločensky či profesionálne 

nevynikajú a sú v podstate nepatrní. Človek, ktorý 

sa správa snobsky dáva prednosť tomu, čo ľudí od 

seba oddeľuje namiesto toho, čo ich spája. Ľudí 

okolo seba usporadúva podľa dôležitosti na 

základe ich bohatstva, povolania, spoločenského 

postavenia a podobne. Svoj čas „nestráca“ s tými, 

ktorí sú pod jeho úroveň, ale radšej sa snaží 

o uznanie od tých, ktorí sú nad ním vyššie. 

Neodpovedať na telefonát nevýznamnému 

človekovi alebo človekovi, ktorým pohŕda 

považuje za jasný znak úspechu. Dobrotivý človek 

je však demokratom v tom najpravejšom zmysle 

tohto slova. Nedovolí, aby mu uznávanie triednych 

alebo iných rozdielov bránilo vo videní dôstojnosti 

v iných ľuďoch. Nedovolí, aby ho jeho osobné, 

profesionálne alebo spoločenské výhody odcudzili 

od tých, ktorí sú „nižšie“. Dobrota predpokladá 

schopnosť vidieť dôstojnosť a krásu v každom 

človeku a vhodne na ňu reagovať. Svätý pápež Ján 

Pavol II. prejavuje čnosť dobroty, keď na svojich 

cestách ide za chorými na vozíčku, za malými 

deťmi, keď sa snaží osobne pozdraviť tých, ktorí sa 

zdajú byť najnepatrnejšími. Jedno latinské 

príslovie hovorí: „Honores mutant mores“ – 

pocty menia mravy. Je to charakteristika tých, ktorí 

prišli k istým „poctám“ vo forme úspechu, 

postavenia, kariéry a tieto pocty spôsobili, že sa 

zmenili. Začnú si namýšľať, separovať sa od tých, 

ktorí sú od nich nižšie alebo ktorí sú menej úspešní 

a podobne. Často sa začnú domýšľavo správať 

dokonca aj k svojim priateľom. Čnosť dobroty 

však hovorí o opaku. Pocty by nemali meniť 

mravy. Naopak, čím ide človek vyššie, alebo je 

úspešnejší, tým by mal byť skromnejší 

a prístupnejší, aj keď je samozrejmé, že jeho 

kalendár bude časom tak preplnený, že bude mať 

problém stíhať základné veci. No aj napriek tomu 

sa bude snažiť byť k dispozícii každému. Čnosť 

láskavosti ho bude viesť a formovať tak, že toto 

bude pokladať za dôležité. U dobrotivého človeka 

„pocty nemenia mravy“.  

Na snobovi vidíme, že neresťou, ktorá mu bráni 

vidieť znaky dôstojnosti a hodnoty v iných je 

pýcha. Keď sa naše videnie obmedzí len na naše 

vlastné snahy a úspechy potom budeme mať 

problémy uznať, že zdrojom všetkého, čo je 

naozaj dobré je Boh. Pýcha nám nedovolí vidieť 

dary, ktoré Boh rozdeľuje veľkodušne všetkým 

ľuďom bez výnimky, aj keď každému iný. Vo 

filme Zázrak našej Panej Fatimskej dedinčania 

odbavia tri deti, ktoré tvrdia, že videli Pannu Máriu 

poznámkou, ktorú povedal jeden z nich: „Som si 

istý, že Božia Matka má dôležitejšie veci na práci, 

ako rozprávať sa s deťmi.“ Týmto prehliadnu 

pravdu, ktorú dosť často prehliadame všetci, že 

totiž pre matku nie je nič dôležitejšie, ako 

rozprávať sa so svojimi deťmi. Feministka 

Gloria Steinem v diskusii o feminizme sa pýta: 

„Komu by sa páčilo, byť celý deň zavretý 

s intelektom 3-ročného dieťaťa?“ Jej oponentka 

Midge Decter ako správna matka odpovedá: 

„Trojročné deti sú tými najokúzľujúcejšími 

stvoreniami na svete,“ a dodala, že by jej nevadilo, 

keby bola s jedným takýmto stvorením zatvorená 

kedykoľvek. Nemali by sme zabudnúť, že 

kresťanstvo prišlo do sveta pretože jedna žena 

bola ochotná urobiť dieťa centrom svojho 

života.  

Dobrota je čnosť, ktorá nám umožňuje uznať, že 

jestvujú aj iné veci a dary, než sú len tie naše. A že 

tieto veci sú výsledkom Božej milosti. Toto 

vedomie nám potom na oplátku pomôže pozrieť sa 

aj naše vlastné dary a úspechy ako dar a milosť. 

Čo je začiatok múdrosti.  

Prevzaté z internetu 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

DOPLŇOVAČKA 

 

 

Tajnička je vo vyznačených riadkoch: 

1. Frazeologizmus; 2. Sane Eskimákov; 3. Predmet predaja a kúpy; 4. Slovenské mesto; 

5. Dĺžková miera; Stanislava, dom.; 7. Zakaľujú; 8. Francúzska atlétka 

Pomôcky: AKIJA, ÉLIEN 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

        

        

        

        


