
Farský list ČÍSLO 22/2017
                              

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

Liturgický program 29. máj – 04. jún 2017 

29.05.2017 Pondelok 
Féria       
Obišovce 07:00 sv. omša – *Daniel Mesároš 30r. 

30.05.2017 Utorok 
Féria     

Kysak  
18:00 Eucharistiská adorácia + sviatosť zmierenia 

19:00 sv. omša - †Anna, Štefan Maďar  

31.05.2017 Streda 
Féria 

Obišovce 18:00 sv. omša – †Terézia Krišková 1. výr  

Kysak 19:00 sv. omša - †Ľudmila Okrajková  

01.06.2017 Štvrtok 
Sv. Justína, mučeníka - spomienka 

Obišovce 
18:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

19:00 sv. omša †Ondrej , Anna Mertinková st. 

02.06.2017 Piatok 

Prvý piatok v mesiaci  

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

19:00 sv. omša - †Pavol Tatarko 

Kysak 
16:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša - †Mária Miženková 

03.06.2017 Sobota 
 Celodiecézna Fatimská sobota 

Obišovce 
09:00 Fatimská pobožnosť  

09:30 sv. omša – *Za skoré víťazstvo NSPM  

04.06.2017 Nedeľa  
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO  

Obišovce 09:30 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva  

Kysak 07:30 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva 
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 03. jún 2017 - rod. Ščepitova, rod. Lukáčova    
Kysak 02. jún 2017 – rod. Ružinská, Kováčova, Szaboová, Síkorova   

 

Myšlienka:  „Vždy verne plňte sľuby dané Bohu a nevšímajte si posmech hlupákov. Vedzte, 
že svet a jeho ľudia sa vždy vysmievali zo svätých. Oni ich však ignorovali a zvíťazili nad 

svetom i jeho normami“ sv. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 
 
 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“– pre mladých 

bude v piatok 09. júna 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“ 

Farská púť sa uskutoční v termíne od 20. - 23. 

septembra  2017 podľa pôvodného programu. 

Ďakujem za pochopenie.    

  „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ – Ďakujem za zbierku. Spolu 

sme obetovali 349,45,-€ 

 „CELODIECÉZNA FATIMSKÁ 

SOBOTA“ – v sobotu 03. júna 2017 

pozývam k účasti na fatimskej modlitbe spolu 

s biskupom a kňazmi arcidiecézy. Prosím tiež 

o pomoc pri príprave Fatimskej soboty o 06
30 

hod. Ďakujem. 

 „ZBIERKA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ 

“–  dnes v nedeľu 28. mája 2017. Podporíme 

rozvoj katolíckych masmédií, televíziu TvLux 

a rádio Lumen. 

 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ“ – prvú 

nedeľu 04. júna 2017 pozývam na pobožnosť 

po skončení, ktorej požehnám náboženské 

predmety, ktoré si prineste so sebou a môžete 

ich položiť na pripravené miesto. 
 „PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ“ – pozývam 

k sviatosti zmierenia v tomto týždni pol 

hodiny pred sv. omšami. Chorých budem 

spovedať v piatok 02. júna 2017 od 07
00 

hod.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu 

Panny Márie? 

Keď sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu 

Panny Márie, odvolávame sa na jej dve vlastnosti: 

nepoškvrnenosť a lásku. Srdce - symbol stredu 

osobnosti a symbol lásky. Mária nás nesmierne 

miluje. Vieme to z Písma i z tradície. Odvolávame 

sa na jej lásku, aby nás ona prijala, aj keď sme 

slabí a hriešni. Pre tú jej lásku nás ona neopustí, 

keď sa na ňu spoliehame. Do jej srdca, k jej láske 

môže prísť naozaj každý. Nepoškvrnená - titul, 

priznaný definitívne Márii až v 19. st. po mnohých 

teologických sporoch. Pripomínane si Máriinu 

bezhriešnosť, krásu, vznešenosť. Tá, ktorá je takto 

obdarovaná Bohom, že prevyšuje všetky stvorenia, 

má moc nás zachrániť. Ona nás naozaj môže 

ovinúť svojimi zásluhami, lebo ich má nesmierne 

mnoho. Satan ju nepošpinil žiadnym hriechom, 

preto nás pred ním ochráni. Pod ochranou 

Nepoškvrnenej sme bezpeční pred diablovými 

útokmi. 

Okienko zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Milosrdenstvo 
Latinské slovo pre milosrdenstvo je misericordia, 

ktoré sa skladá z dvoch slov: miserum = bolesť, 

utrpenie a cordia = srdce. Kombinácia týchto 

dvoch slov popisuje pocit, ktorý prežíva ten, kto 

„trpí v srdci“. Táto etymológia slova 

milosrdenstvo síce nevystihuje celú definíciu 

milosrdenstva, no naisto nás usmerňuje správnym 

smerom. Milosrdenstvo je viac než súcit, ktorý je 

tiež prejavom bolesti v srdci nad nešťastím 

druhého. No zatiaľ čo súcit cíti empatiu s trpiacim, 

ďalej nejde. Milosrdenstvo však ide ďalej: 

milosrdenstvo utrpenie zo života trpiaceho 

odstraňuje. Milosrdný človek (misericors) cíti 

bolesť v srdci (miserum cor) nad nešťastím 

druhého človeka tak, ako keby to bolo nešťastie 

jeho vlastné. Z toho potom plynie, že milosrdný 

človek sa bude snažiť toto nešťastie odstrániť, čo je 

potom ovocie milosrdenstva.  

Milosrdenstvo nie je ani to isté ako veľkodušnosť. 

Veľkodušnosť nemusí byť nevyhnutne reakciou na 

nešťastie druhého. Veľkodušní totiž môžeme byť aj 

voči človeku, ktorý je šťastný. Veľkodušnosť 

nemusí mať nič do činenia ani so spravodlivosťou. 

Milosrdenstvo je však výlučne položené medzi 

požiadavku spravodlivosti na jednej strane 

a stav toho, kto trpí na strane druhej. 
Milosrdenstvo „nezničí spravodlivosť,“ píše sv. 

Tomáš Akvinský, „ale je to istý druh naplnenia 

spravodlivosti.“[1] „Milosrdenstvo bez 

spravodlivosti je matkou rozkladu (anarchie)“, 

píše ďalej Tomáš Akvinský; avšak „spravodlivosť 

bez milosrdenstva je krutosťou,“ dodáva Joseph 

Pieper. Milosrdenstvo je naozajstným darom; je to 

dar, určený na oslobodenie trpiaceho od jeho 

bolesti a ponúknutý takým spôsobom, že 

nepodkopáva hodnotu spravodlivosti. Nedostáva 

do rozporu so spravodlivosťou. Po tomto načrtnutí 

profilu milosrdenstva, nebude ťažké pochopiť, 

prečo ľudia od nepamäti napájali milosrdenstvo 

na Božskosť:  „Milosrdenstvo múdri Aténčania 

nepokladali za náklonnosť, ale za Božstvo.“[2] 

„Chceš sa dostať do blízkosti bohov? Snaž sa o to 

tým, že budeš milosrdný“, píše Shakespeare, 

„sladké milosrdenstvo je znakom skutočnej 

šľachetnosti.“  

Múdrosť, veľkorysosť a ochota odpustiť – 

čo sú všetko doprovodné vlastnosti skutočného 

milosrdenstva –, dávajú milosrdenstvu božskú črtu. 

Aj prekvapujúca neočakávanosť, ktorá takisto je 

znakom milosrdenstva, človeka upriami na jej 

božský charakter. Sv. Augustín vo svojich 

Vyznaniach spomína prípad človeka, ktorý padol 

do rieky a topí sa. „Božie milosrdenstvo“, píše, „sa 

nachádza medzi mostom a prúdom.“  

Byť milosrdným nie je vlastnosť až taká 

vznešená, že by sa mohlo zdať, že je pre človeka 

nedosiahnuteľná. Byť milosrdným nestojí veľa 

a ani nie je nutné na ceste k milosrdenstvu 

podstupovať žiadne nebezpečenstvá. Laurence 

Sterne tvrdí: „Boha musíme napodobňovať vo 

všetkých jeho mravných vlastnostiach. No 

milosrdenstvo je jediná, pri ktorej nám je dovolené 

predstierať, že sa mu vyrovnáme... Je jasné, že nie 

sme schopní dávať, ako dáva Boh (t.j. dávanie 

Boha nemožno predstierať), no čo celkom isto 

môžeme je odpúšťať tak, ako odpúšťa on.“  

Profánny svet vo všeobecnosti zvelebuje 

spravodlivosť a nadšene hovorí o nádeji na 

„spravodlivú spoločnosť“, no keď príde 

k milosrdenstvu, tam mlčí. „Mýliť sa je ľudské, no 

odpúšťať je proti policajnému oddeleniu“, hovorí 

nápis nad jednou policajnou stanicou v Los 

Angeles. A nakoľko milosrdenstvo je k dispozícii 

iba kajúcnikovi, nemali by sme zabúdať, že zatiaľ 

čo „mýliť sa je ľudské, pripustiť si, že som sa 

mýlil, je superľudské.“ Aby človek mohol piť 

z kalicha milosrdenstva, musí najprv prehltnúť 

svoju pýchu.“ Milosrdenstvo je ľudské nielen 

preto, že korunuje spravodlivosť, ale omnoho viac 

preto, lebo uznáva neduhy ľudskej prirodzenosti. 

Nie je nespravodlivé vystaviť človeka 

normám, zásadám a požiadavkám spravodlivosti. 

No bolo by neľudské odmietnuť udeliť človeku 

milosrdenstvo, keď v snahe zachovať tieto 

normy zlyhá.  
Prevzaté z internetu 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

„Božia láska je rozliata v našich...  dokončenie myšlienky tvorí tajničku osemsmerovky (23 písmen), ktorú 

dostanete po vyškrtaní nasledujúcich slov: 

 

EUCHARISTIA, EVANJELIUM, CHORÁL, JERICHO, LITURGIKA, MILOSŤ, NEOCHOTA, 

OHLAS, OCHOTA, OSTROV, PIESNE, POKORA, PRAVDA, PROROCI, SLOBODA, SLOVO, 

SPASITEĽ, SPEV, SRDCE, SVIATOSŤ, VIERA, SLABOSTI, VRECE 

 

 

S S S L A B O S T I R 

E D L I T U R G I K A 

V E C O I E A I CH S A 

A E C K B R C Z E D I 

N N P E D O U D V CH T 

J S A S R Ť D A R Ť S 

E E L O S V R A L S I 

L I R O V P T Á A O R 

I P L I V O R L R T A 

U I E S CH O H V O A CH 

M R ä O CH O T A K I U 

A T E É O S T R O V E 

H N Ľ E T I S A P S O 

 

 

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


