
Farský list ČÍSLO 26/2017
                              

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

Liturgický program 26. jún – 02. júl 2017 

26.06.2017 Pondelok 
Féria       
Obišovce 07:00 sv. omša - †Ján 

27.06.2017 Utorok 
Féria      

Kysak  
18:00 Eucharistiská adorácia + sviatosť zmierenia 

19:00 sv. omša - †Ladislav Podhorský 

28.06.2017 Streda 
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka - spomienka 

Obišovce 18:00 sv. omša – †Jaroslav Lupač  

Kysak 19:00 sv. omša - †Vladimír Bilčík  

29.06.2017 Štvrtok 

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť prikázaný sviatok  

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia  

19:00 sv. omša - *Za farnosť  

Kysak 17:30 sv. omša -  †Ondrej Kováč 

30.06.2017 Piatok 
Féria – Te Deum - poďakovanie za školský rok 

Obišovce 19:00 sv. omša - †Ján Štofanik  

Kysak 18:00 sv. omša - † Anna, Štefan, Jozef 

01.07.2017 Sobota 
 Celodiecézna fatimská sobota 

Obišovce 
09:00 Fatimská pobožnosť  

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

02.07.2017 Nedeľa  
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

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

Kysak 09:00 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva  
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 01. júl 2017 - rod., Glovova , rod. Seligova    

Kysak 30. jún 2017 – rod. Sabolová, Ružinská, Frankova, Martalusová  
 

Myšlienka:  „Prečo vás trápi, že nedokážete meditovať tak, ako ste si mysleli? Meditácia je 
prostriedok, ako sa priblížiť k Bohu, nie však cieľ. Konečným cieľom meditácie je láska k 
Bohu a k blížnemu. Keď budete milovať toho prvého bezhranične, z celej duše a toho 

druhého ako seba samého, dosiahnete cieľ meditácie.“  sv. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 
 
 „BIBLICKÉ STRETNUTIE“– pre mladých 

bude v piatok 07. júla 2017 na farskom úrade 

v Obišovciach o 19
45 

hod. Pozývam mladých 

a mladších a aj tohtoročných birmovancov.  

 „SVÄTÁ OMŠA V DENNOM 

STACIONÁRI PRE SENIOROV“– bude  

v Kysaku  vo štvrtok 29. júna 2017 o 08
00 

hod.   

 „PÚTNICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJAZD, 

SLOVENSKO A MORAVA“ 

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

septembra  2017 podľa pôvodného programu. 

Ďakujem za pochopenie.    

 „DNES JE ZBIERKA NA DOBROČINNÉ 

DIELA SVÄTÉHO OTCA“ – dnes v 

nedeľu 25. júna 2017 je zbierka na dielo 

svätého otca Františka. Svoj milodar môžete 

odovzdať do pripravenej pokladničky. Prosím 

o obetu. 

 „BRIGÁDA PRED FATIMSKOU 

SOBOTOU“ – prosím o pomoc pri príprave 

celodiecéznej fatimskej soboty 01. júla 2017 

ráno o 06
30

hod. Pozývam všetkých na 

slávenie fatimskej soboty. 

 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ NA 

PRVÚ NEDEĽU V MESIACI“ – budúcu 

nedeľu 02. júla 2017 vás pozývam na 

odprosujúcu pobožnosť po sv. omšiach 

v Obišovciach a Kysaku. Po skončení 

požehnám náboženské predmety, ktoré si 

doneste so sebou a položte, na určené miesto.  

 „TE DEUM“ – poďakovanie za školský rok 

bude v piatok 30. júna 2017 pri sv. omšiach 

v Kysaku a Obišovciach. Pozývam študentov, 

žiakov a pedagógov na toto stretnutie. Po 

skončení svätej omše bude „agapé“ vo farskej 

záhrade  v Obišovciach. Pozývam celé 

rodiny.  

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ – ďakujem za zbierku na 

investičné výdaje farnosti. spolu sme 

obetovali 340,-€. Ďakujem za obetu. 

 „SLÁVNOSŤ APOŠTOLOV PETRA 

A PAVLA“  - budeme sláviť vo štvrtok 29. 

júna 2017. Pozývam Vás zasvätiť tento deň.  

 
Je to prikázaný sviatok. Zdržiavame sa 

akýchkoľvek prác, okrem tých, ktoré je 

potrebné vykonať v zamestnaní a zúčastníme 

sa svätej omše.  
Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante 

Pod pontifikát dominikána Pia V. (1566-1572), ktorý 

bol veľkým askétom a mužom modlitby a na 

pápežskom tróne, spadá udalosť, ktorá mala pre Cirkev 

a celý Západ rozhodujúci význam. Preto je zobrazená 

na mnohých stropových freskách mariánskych kostolov 

námorná bitka pri Lepante. Politicky roztrieštený Západ 

bol ohrozovaný Turkami. Vo svojej dobyvačnej politike 

si chceli bez milosti podmaniť celý kresťanský Západ a 

získať ho pre moslimskú vieru. Keď sultánova flotila 

získala viac gréckych ostrovov, plánoval dobyť cez 

Maltu, Sicíliu a Neapol Stredozemné more. Pápež Pius 

V. sa neúnavne snažil zjednotiť rozhnevaných 

kresťanských veliteľov, aby sa tak mohli účinne 

postaviť proti tureckej prevahe. V najväčšej núdzi bola 

obranná vojna a vedenie kresťanskej flotily zverené 

vynikajúcemu mladému admirálovi Juanovi z Rakúska. 

Súčasne vyzval Pius V. všetkých kresťanov, aby sa 

modlili ruženec, aby kresťanské vojská zvíťazili v tejto 

bezvýchodiskovej situácii s pomocou Panny Márie. 

Hovorí sa dokonca, že pápež dal vojakom rozdať 

ružence. 

Admirirál Andre Doria mal na palube svojej lode pri 

sebe aj vzácnu kópiu milostivého obrazu z Guadalupe. 

7. októbra 1571 napokon prišlo k svetoznámej bitke. 

Bojovalo 500 lodí a 170 000 mužov. Očití svedkovia 

hovoria, že na kresťanských lodiach boli vztýčené kríže 

a že syn rakúskeho cisára, don Juan si ako prvý kľakol 

pred krížom a úpenlivo prosil o Božiu pomoc. Všetci 

ostatní vojaci nasledovali jeho príklad. 

Boli to dojímavé okamihy. V priebehu niekoľkých 

hodín ťažkého boja bolo potopených 113 tureckých 

galejí, zajatých 117 lodí a oslobodených 12000 

kresťanských otrokov, ktorí museli slúžiť Turkom ako 

veslári. Dovtedy neporaziteľná turecká flotila utrpela 

zdrvujúcu porážku a Európa bola zachránená pred 

islamom. Všetci boli presvedčení, že nezvíťazila zbraní, 

ale Boh zasiahol na príhovor Panny Márie. 

Keď prišla o dva týždne k pápežovi správa o šťastnom 

výsledku bitky, nebol pápež vôbec prekvapený. On totiž 

v hodine víťazstva náhle prerušil rozhovor s 

generálnym pokladníkom, otvoril okno a dojatý 

radostne oznámil: "Naša kresťanská flotila v tejto 

hodine zvíťazila nad Turkami. Poďakujme sa Pánovi!" 

Tiež nariadil, aby sa od toho dňa každú prvú októbrovú 

sobotu slávil sviatok "Panny Márie víťazstva". Jeho 

nástupca pápež Gregor XIII. neskôr tento sviatok 

premenoval na "Sviatok ruženca". 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Odvaha 
Odvaha nie je to isté ako nebojácnosť. Nie je to 

neprítomnosť strachu, ale ovládanie strachu. Je to 

„milosť pod tlakom“, ako povedal Ernest 

Hemingway. Strach, ak sa nechá bez kontroly, 

prenikne celého človeka a urobí honeschopným 

inteligentne a účinne reagovať na ťažké situácie . 

Strach sa sústreďuje na to, čo sa môže pokaziť, čo 

by mohlo nevyjsť. Takto sa potom postaví do cesty 

dôvere človeka vo svoju schopnosť ísť za tým, čo 

je správne. Martin Luther King Jr. hovoril o 

potrebe budovať „hrádzach odvahy, ktoré by 

zadŕžali povodne strachu“. Odvaha sa posúva 

ponad strach. Keby sme to mohli povedať trocha 

vtipne: odvaha je strach, ktorý sa pomodlil a potom 

sa pustil do akcie. Keď hovoríme o odvahe máme 

tendenciu premýšľať o nej vo vojenských 

termínoch. No odvaha nie je obmedzená len na 

vojenské úspechy. Emily Dickinson, drobná 

básnička-samotárka známa ako „krásavica 

z Amherstu“ nemala nikdy príležitosť rozvinúť 

v sebe odvahu, akú potrebuje napríklad vojak na 

bojisku. No poznala nepriateľov duše a proti 

týmto sa musela postaviť možno s ešte väčšou 

odvahou, než vojak na bojisku, aby im bola 

schopná smelo sa pozrieť do očí a jasne ich 

konfrontovať. Napísala o tomto veľa básní, 

v ktorých popisuje rytierov a hrdinov vnútorného 

boja. Takýmto nepriateľom duše môže byť 

napríklad niečo, čo si na prvý pohľad od nás 

nežiada výslovnú odvahu. Napríklad úzkosť, 

pochybnosti, znechutenia, neistoty a podobne: 

toto všetko sú síce veci ťažké, ale nie sú jasne 

definované ako nepriatelia. No keď sa ne 

pozrieme hlbšie je nám jasné, že všetko toto nám 

hlboko strpčuje život a preto nás to stavia pred 

jasnú výzvu. Duchovní klasici tu hovoria o „tmavej 

noci duše“ a tá si požaduje odvahu, ktorá je hodná 

hrdinu. Čo to je „tmavá noc duše“? Je to 

neschopnosť kráčať proti frustráciám, 

pochybnostiam, znechuteniam a iným 

vnútorným tlakom, ktoré nás nútia kapitulovať 

a ostať v nečinnej pasivite. Sú to veci, ktoré nám 

pripadajú ako hora so strmým útesom a my nie sme 

schopní po ňom vyliezť. Ostávame teda dolu. 

Odvaha je boriť sa s ťažkosťami, prebudiť 

v sebe vnútorného hrdinu a vsadiť nielen na 

svoje skryté vnútorné zdroje, ale hlavne na 

Boha, ktorý má volá, aby som kráčal dopredu, veď 

on je neustále so mnou. Odvaha nie je vlastnosť, 

ktorú by sme potrebovali len občas. Odvahu 

potrebujeme každý deň. Potrebujeme ju, aby sme 

dokázali žiť, trpieť, zápasiť ba i zomrieť. Vlastne 

potrebujeme ju, aby sme – ako hovoria 

existencialisti – dokázali „byť“. Winston Churchil 

považoval odvahu za „prvú spomedzi ľudských 

vlastností, pretože ona ručí za úspech všetkých 

ostatných“. Scholastici nazývali odvahu 

„udatnosťou“ a definovali ju ako čnosť, ktorá 

človeka uschopňuje pevne a neochvejne sa 

postaviť tvárou tvár ťažkostiam 

a nebezpečenstvám, ktoré mu stoja v ceste 

smerom k povinnostiam a dobru. Každý z nás je 

povinný nachádzať odvahu vo svojom každodennej 

živote, aby sme tak boli schopní odolávať 

pokušeniu obetovať na oltári svoju integritu 

v domnení, že si tým zabezpečíme ľahší život. 

Jezuita John Powell hovorí, že každý z nás má 

svoju tzv. „komfortnú zónu“, t.j. ohradený 

priestor, kde sa cíti dobre. Z toho priestoru neradi 

vychádzame. Za jeho hranicami sa necítime dobre. 

No ak zostaneme vo vnútri, ustrnieme 

a zakrpatieme. A možno aj zomrieme. Preto si 

treba hranice svojej komfortnej zóny 

rozširovať. Známa pilotka Amelia Earhart trvala 

na tom, že bez odvahy nie je možné, aby sme 

dosiahli pocit osobnej spokojnosti. „Odvaha je 

cena, ktorú od nás žiada život, aby sme mohli 

získať pokoj“, píše. „Duša, ktorá ju nepozná, 

nepozná vyslobodenie od malých vecí.“ Je pravda, 

veľa vecí je ľahších ako tie, ktoré stoja pred nami 

ako povinnosť či ako ideál. Pre Janka z rozprávky 

by bolo lepšie nevydať sa na cestu a ostať doma za 

pecou u mamy. Nie je možné dosiahnuť hviezdy, 

ak sa skôr neoslobodíme od toho, čo nás drží 

dolu, pri zemi. Odvaha je aj oslobodením, aj 

dobrodružstvom.            Prevzaté z internetu 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

Tajničkou je nemecké príslovie (30 písmen), ktoré dostanete po vyškrtaní nasledujúcich slov: 

AKCIA, ANJELI, DOCENT, IBIŠ, KOSTOL, KRESBA, KULTÚRA, LEKÁR, 

LITÁNIE, MANTINEL, MOCNÁR, NIEČO, OLIVY, OLOVO, PEKLO, PODPORA, 

POMOCNÍK, PORADIE, TOPOLE, TRESTANIE, TRVANIE, UČENÍCI, UTERÁK, 

UTOROK 

Ľ P O D P O R A A 

T O L B O H K K I 

O R I O E C J L A 

P A V E I T E Z R 

O D Y A A J A N Ú 

L I Č A N Ť Š A T 

E E L A E I Ť R L 

K E N A B K E Ž U 

Á I Š I O S I Č K 

R N E R T J E O O 

E Á O A E N S R L 

T T N L Í T A V K 

U I Y C O T R M E 

E L I L O V V A P 

K Í N C O M O P Ť 
  

 

 

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


