
Farský list ČÍSLO 23/2017
                              

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

Liturgický program 05. – 11. jún 2017 

05.06.2017 Pondelok 
Svätodušný pondelok       
Obišovce 19:00 sv. omša - *Ján, Marta 35 výr. sob. 

Kysak 18:00 sv. omša - *Margita Sokolová 80r. 

06.06.2017 Utorok 
Féria     

Kysak  
18:00 Eucharistiská adorácia + sviatosť zmierenia 

19:00 sv. omša - †rod. Baštova, Sekerákova 

07.06.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 17:30 sv. omša – *Za chorých vo farnosti  

Kysak 
18:30 Fatimská pobožnosť 

19:00 sv. omša - † rod. Jána Seligu 

08.06.2017 Štvrtok 
Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza - sviatok 

Obišovce 
18:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

19:00 sv. omša * Poďakovanie rod. Ancinovej 

09.06.2017 Piatok 
Féria  

Obišovce 19:00 sv. omša - *Alena Kučerová 15 r. 

Kysak 18:00 sv. omša - † Jozef Parůžek 

10.06.2017 Sobota 
 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť  

07:30 sv. omša – *Jozef   

11.06.2017 Nedeľa  
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE  

Obišovce 07:30 sv. omša - *Poďakovanie Dominik  

Kysak 09:00 sv. omša - *Za farnosť 
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 10. jún 2017 - rod. Liptákova, rod. Trojčákova    
Kysak 09. jún 2017 – rod.Girčákova, Kapitančíkova, Frankova, Mišíkova  

 

Myšlienka:  „Ak robí diabol veľký rozruch okolo vás, radujte sa, lebo je to dobrý znak. Čoho 

sa musíme obávať - to je jeho pokoj a súlad s ľudskou dušou.“ 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.    

 „POĎAKOVANIE“ – vyslovujem úprimné 

Pán Boh Zaplať vám všetkým, ktorý ste 

pomáhali pri príprave Celodiecéznej 

Fatimskej soboty.       

 
Prečo sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu 

Panny Márie? 

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 

(NSPM) má svoju históriu, ktorá siaha až do 

prvých storočí Cirkvi. Kľúčom k  významu 

zasvätenia je výraz „Servus Mariae“, čo znamená 

„otrok alebo sluha Márie“. Historici našli tento 

termín v afrických kázňach z piateho a  šiesteho 

storočia. Jednu z prvých mariánskych modlitieb 

vyjadrujúcu tento titul predniesol sv. Ildephonsus, 

arcibiskup Toleda v  Španielsku (zomrel r. 667): 

„Mária, preto som tvoj ‚sluha‘, pretože tvoj Syn je 

môj Pán. Preto si moja Pani, pretože si služobnica 

môjho Pána. Som služobník služobnice, pretože si 

Matka môjho Boha – Bohorodička.“ Najstarší vzor 

zasvätenia nájdeme v  spisoch svätého Jána z  

Damasku (675 – 753), jedného z  najväčších 

gréckych cirkevných otcov. Jeho oddanosť Panne 

Márii bola bez zábran. Vo svojej modlitbe hovorí: 

„Ó, Pani, skôr než dnes vstanem, vzývam Ťa, 

Matka Božia, s nádejou a pripútavam sa k Tebe 

ako k istej a pevnej kotve. Zasväcujem ti svoju 

myseľ, svoju dušu, svoje telo a všetko čím som.“ 

Najznámejšia forma zasvätenia Panne Márii 

pochádza od sv. Ľudovíta Mária Grigniona z  

Montfortu (1673 – 1716). On zdôraznil 

kristocentricky aspekt zasvätenia, aby sme cez 

Máriu úplne patrili Ježišovi – „Skrze Máriu  

 

k Ježišovi.“ „Celý som tvoj a všetko, čo mám je 

tvoje, môj najmilší Ježišu, skrze Máriu tvoju 

presvätú Matku. Vzdávam sa seba a dávam sa tebe, 

moja najdrahšia Matka, na celú večnosť 

a neodvolateľne! Vrhám sa do tvojho čistého 

a Nepoškvrneného Srdca. Ukry ma v jeho hlbinách 

a  vychovaj ma pre Ježiša.“ Túto modlitbu schválil 

sv. Pius X. v  roku 1907. Je to stále najznámejšia 

modlitba zasvätenia Panne Márii. Na kríži Kristus 

povedal svojej Matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ 

S týmito slovami otvoril novým spôsobom 

Matkino srdce. O niečo neskôr rímsky vojak 

prebodol kopijou bok a srdce Ukrižovanému. Toto 

prepichnuté Srdce sa stalo znamením vykúpenia 

dosiahnutého skrze smrť Božieho Baránka. 

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie bolo duchovne 

spojené so Srdcom svojho Syna, preto Máriino 

srdce bolo otvorené rovnakou láskou k človeku ako 

Kristovo. Teda Mária nás miluje rovnakou láskou 

ako Kristus. 

Okienko zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Múdrosť  
Boh sa zjavil kráľovi Šalamúnovi vo sne a hovorí 

mu: „Žiadaj si odo mňa čo chceš a ja ti to dám!“ 

Šalamún svoju žiadosť nepredložil Bohu hneď. 

Namiesto toho dlhou rečou začal Bohu 

vysvetľovať, ako sa cíti ako kráľ mladý 

a neskúsený, a ako na jeho pleciach leží 

ohromujúca zodpovednosť za vládnutie ľudu, 

ktorého je viac, než by dokázal spočítať.  Až po 

tejto reči konečne Bohu predloží svoju žiadosť: 

„Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby 

spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a 

zlým. Veď ktože by (ináč) mohol spravovať tento 

tvoj početný ľud?“ (1 Kr 3, 9). Na to mu Boh, 

Jahve, hovorí: „Pretože si si žiadal túto vec a 

nežiadal si si dlhý vek, ani si si nežiadal bohatstvo, 

ani si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si 

žiadal chápavosť, aby si pochopil právo, urobím ti 

podľa žiadosti: Hľa, dám ti srdce múdre a 

chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou 

a takého, ako si ty, nebude ani po tebe“ (1 Kr 3, 

10-12). Iba jednu vec Boh žiadal od Šalamúna: aby 

bol verný viere a tradíciám Izraela.  

Z toho, čo Šalamún povedal Bohu je nám jasné, že 

bol na prijatie Božieho daru múdrosti dobre 

pripravený. Spôsob, akým urobil svoju žiadosť 

bol dôkazom, že už vlastnil množstvo iných 

čností, ktoré mu boli zárukou, že múdrosť, ktorú 

dostane, mu nebude daná zbytočne. Mladý kráľ 

začal svoju reč prejavom zbožnosti a vďačnosťou 

za Božiu láskavosť voči jeho otcovi, kráľovi 

Dávidovi. Tým, že Boha nazval „Pane, môj Bože!“ 

a seba samého „služobníkom“, vyjadril aj úctu 

a pokoru. Keď Bohu povedal, ako veľmi si želá 

spravovať svoj ľud dobre, vyjadril čnosti 

starostlivosti a spravodlivosti. A keď žiadal iba 

o chápajúce srdce s dôverou, že Boh mu ho naozaj 

dá, prejavil skromnosť a vieru. Ukázal na sebe aj 

oddanosť a rozhodnosť, keď prisahal, že zostane 

verným Bohu a že vytrvá ako dobrý vladár. No 

tým, že nežiadal dlhý život, ani bohatstvo a ani 

smrť pre svojich nepriateľov ukázal na sebe, že nie 

je ovládaný neresťami sebectva, chamtivosti 

a pomstychtivosti. Múdrosť, ktorú Boh daroval 

Šalamúnovi mala tri základné charakteristiky: (1) 

bol to dar božského pôvodu; (2) bol to princíp, 

ktorý zjednocoval všetky ostatné čnosti; a (3) bola 

to moc osobná a vnútorná, nie niečo neosobné 

a vonkajšie, ako je to napríklad v zákone. Zákon je 

niečo, čo je mimo nás. Je to niečo, čo sa na nás 

ukladá zvonka. Múdrosť je hnutie vnútorné. 

Skutočnosť, že Boh sa zjavil Šalamúnovi vo sne je 

dôležitá, pretože pre obdobím prorokov boli sny 

jedným zo základných kanálov, cez ktorý Boh 

komunikoval s človekom. Každú čnosť pochopíme 

najlepšie, keď ju dáme do kontrastu s jej opakom – 

s neresťou. Opakom múdrosti je hlúposť. A kto je 

hlupák? V Písme nájdeme niekoľko poukazov na 

hlúposť a hlúpych ľudí, z ktorých sa Boh smeje. 

Hlúposť bola totiž vždy predmetom smiechu, 

výsmechu a vtipov. Ako sa získava múdrosť? 

Komunikáciou s Bohom – zdrojom všetkej 

múdrosti, prosbou o jeho múdrosť, reflexiou nad 

podstatou a zmyslom vecí, hľadaním súvislostí, 

sebareflexiou, pokorou a snahou o spoznanie 

rozdielov medzi vecami. Múdrosť získavame aj 

životnými príbehmi, ktorých zmysel sa snažíme 

chápať a na seba navzájom ponapájať. 

V kontemplatívnej modlitbe zakusujeme, 

ochutnávame Boha, jeho podstatu i múdrosť. V nej 

opúšťame používanie svojho limitovaného 

rozumu s jeho myšlienkami, konceptmi a 

obrazmi a otvárame sa Duchu Svätému, aby 

v nás za pomoci svojich darov účinkoval a 

viedol nás k plnosti Božej múdrosti. Múdrosť 

bude vždy boj. Lebo je v nás hriech. Ten nám 

bude vždy prekážkou k videniu. A keď už uvidíme 

a spoznáme, bude nám prekážkou k žitiu toho, čo 

sme uvideli a spoznali. No aj napriek tomu je tu 

Boh, ktorý nám vo vyrovnávaní sa s hriechom 

pomáha. Preto nastúpiť na cestu k múdrosti 

znamená nastúpiť na cestu zápasu. Ale to by nás 

nemalo znechutiť. Ako človek rastie v múdrosti, 

rastie aj vo svätosti: a to znamená, že moc hriechu 

bude nad ním postupne slabnúť. 

 

Prevzaté z internetu 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

Myšlienka sv. Matky Terezy z Kalkaty tvorí tajničku osemsmerovky (31 písmen), ktorú dostanete po 

vyškrtaní nasledujúcich slov: 

 

APOŠTOLI, BOLESŤ, EPARCHA, EUCHARISTIA, EVANJELIUM, CHOROBA, CHYBA, ISTOTA, 

JOZUE, LÁSKA, KONE, NEDEĽA, OLTÁR, PROROCI, SLÁVNOSŤ, SPÁSA, SVETLO, SVIATOK, 

ŠEPOT, TIARA, UTRPENIE, VIEROZVEST, ZRNKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

J E U CH A R I S T I A E 

E Ž Y T E I V S P Á S A 

V B Š U R I J R T E R S 

A I Z A A P O Š T O L I 

N O E T D R E O K Á T A 

J S O R O P Ť N V N Ľ A 

E K A C O K R N I E T B 

L P I T O Z O Á D E O O 

I R A E I S V E T L O R 

U J M R Ť A N E E L Á O 

M M E P CH O R S S O O CH 

D L Á S K A Ť A I T E L 


