
Farský list ČÍSLO 32/2017
                              

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

Liturgický program 07. – 13. august 2017 

07.08.2017 Pondelok 
Féria       
Obišovce 08:30 sv. omša -†rod. Piškaninova, Repkova. 

08.08.2017 Utorok 

Sv. Dominika, kňaza – spomienka      

Kysak 07:00 sv. omša - †rod. Minarikova, Variánova  

Obišovce 08:30 sv. omša - *Za farnosť 

09.08.2017 Streda 

Sv. Terézie Benedikty z kríža Panny Márie a Mučenice spol. eu. 

Obišovce 08:30 sv. omša - *Za chorých vo farnosti  

Kysak 
18:30 Fatimská pobožnosť  

19:00 sv. omša - †rod. Hricišákova 

10.08.2017 Štvrtok 
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok  

Obišovce 07:00 sv. omša - †Ján, Zuzana, Darina, Kollár  

11.08.2017 Piatok 

Sv. Kláry, panny - spomienka 

Obišovce 08:30 sv. omša - *Za ctih. sestru  Alžbetu Kišidayovú 

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

12.08.2017 Sobota 

 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť  

07:30 sv. omša – *Jozef  

13.08.2017 Nedeľa  

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 07:30 sv. omša - †Štefan, Alžbeta, Václav 

Kysak 09:00 sv. omša - *Mária Semančíková 50r.  

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 12. august 2017 - rod. Pastorova. , rod. Henkeľova.    

Kysak 11. august 2017 – rod. Dvorčáková, Jahňaková, Tkáčova, Jarná   
 

Myšlienka:  „Vo svojej pravidelnej modlitbe som sa naňho obrátil s väčšou dôverou: „Ó, Ježiš, 
keby som ťa len mohol milovať, keby som len mohol toľko trpieť, koľko by som chcel, aby som 
ťa urobil šťastným a trochu zadosťučinil za našu nevďačnosť voči tebe!" V srdci som však 
začul Ježišov hlas zreteľnejšie než inokedy: „Syn môj, láska sa poznáva v utrpení; prenikavo 
ju pocítiš na duši a ešte prenikavejšie na tele." sv. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 

 „PÚTNICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJAZD, 

SLOVENSKO A MORAVA“ 

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

septembra  2017 podľa pôvodného programu.  

Môžete sa prihlásiť. Ďakujem za pochopenie.    

  „OHLÁŠKY“ - Sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť Dominik Holubjak, syn rodičov 

Jozefa a Jozefíny rod. Korcoňovej, bývajúci 

Mútnom a Terézia Brezová dcéra rodičov 

Jozefa a Kvetoslavy rod. Kontrošovej, 

bývajúca v Kysaku. Ohlasujú sa tretí krát. Kto 

by vedel o nejakej kánonickej prekážke nech 

to čím skôr ohlási. Snúbencov zahrňme do 

svojich modlitieb. Sobáš bude vo filiálnom 

kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku. 

Dňa 12. augusta 2017 o 16
00

 hod. Ďalej si 

chcú sviatosť manželstva vyslúžiť Peter 

Dolhý, syn Petra a Anny rod. Hurnej, 

bývajúci v Lemešanoch a Renáta Mitríková, 

dcéra rodičov Jozefa a Renáty rod. 

Liptákovej, bývajúca v Kysaku ohlasujú sa 

druhý krát. Ďalej si chcú vyslúžiť sviatosť 

manželstva Radoslav Kucko syn rodičov 

Zdenka a Melánie rod. Dancákovej a Lenka 

Feňáková dcéra rodičov Jána a Aleny rod. 

Gálovej. Ohlasujú sa druhý krát.  Kto by 

vedel o nejakej kánonickej prekážke nech to 

čím skôr ohlási na Farskom úrade. Snúbencov 

zahrňme do svojich modlitieb.    

  „CELODIECÉZNA FATIMSKÁ 

SOBOTA“ – Ďakujem za všetkých, ktorí ste 

sa zapojili svojou účasťou a pomocou pri 

príprave celodiecéznej fatimskej soboty.  

 „NOC ŽALMOV“ -  v noci z 18 na 19 

augusta 2017 vás srdečne pozývame na Noc 

žalmov. Celú noc sa budeme modliť 

a zároveň čítať zo Žaltára jednotlivé žalmy, 

medzi jednotlivými žalmami bude modlitby 

chvály a aj jednotlivé vysvetlenia 

a katechézy. Počas čítania sa môžu zapojiť aj 

jednotlivý veriaci. Začneme svätou omšou 

v piatok o 19
00

 hod pokračovať budeme 

adoráciou a jednotlivými katechézami. Skončí 

sa to všetko ráno o 07
00 

hod. Fatimskou 

pobožnosťou a svätou omšou. Pozývam bdieť 

do kostola nad svätým písmom. Podrobný 

program na výveske. 

Prístupové cesty zlého 
Prečo je potrebné hovoriť o prístupových cestách 

zlého? 
Pretože v dnešnej dobe sa ľudia veľmi ľahkovážne 

otvárajú zlému. Na jednej strane sa stretávame s tým, že je 

zlo úplne otvorené, demaskované, čo je veľká zmena 

oproti predchádzajúcim dobám (verejné satanské sekty, 

ľudia, ktorí sa verejne hlásia k zlu), a potom tu máme 

mnoho veľmi rafinovaných vecí. Na prvý pohľad 

nevyzerajú zle a ľudia sa tomu v dobrej viere a v 

neinformovanosti, niekedy až naivite ľahko otvoria, a 

potom zistia, že im to veľmi ničí život. Ako po stránke 

duchovnej, tak po stránke psychickej a niekedy to končí až 

telesnými problémami. Preto si myslím, že je potrebné na 

to upozorniť práve z aktuálneho hľadiska, pretože sa zlý 

duch často tvári ako anjel svetla, čo je jeho taktika od 

začiatku. Ale podoby, ktoré volí, sú dnes iné, než boli 

predtým. 

Aké sú teda prístupové cesty zlého? 
To je široká otázka. V prvom rade je to pokušenie, ktoré 

všetci každodenne zažívame. Boží nepriateľ útočí na naše 

slabosti, na naše myšlienky, na našu vôľu, snaží sa nás 

odvrátiť od konania dobra k nejakému čiastkovému 

zdanlivému prospechu pre nás a pokúša nás k hriechu. 

Toto je najčastejšie. Potom sú hriechy, ktoré nás 

zvláštnym spôsobom otvárajú duchu zla a sú to hriechy 

proti prvému prikázaniu – keď človek zamení Boha za 

nejakú modlu a ani si to neuvedomuje. V živote človeka, 

ktorý je pokrstený a patrí Kristovi, veci dobre fungujú iba 

vtedy, ak má Boha na prvom mieste. Boží nepriateľ sa 

snaží, aby toto prvé miesto človek prenechal niečomu 

inému. Zdanlivo to vyzerá nevinne a ľudia to obhajujú 

tým, že nikto nie je dokonalý. No iste, nikto nie je 

dokonalý, ale je dôležité, aby sme sa snažili Pána Boha 

milovať celým svojím srdcom a túžili po tom, aj keď nám 

to nejde. A ak má niečo v našom živote prednosť pred 

Bohom, aby sme to vyznávali. Aby sme bojovali proti 

akémukoľvek druhu modlárstva. Tou modlou sa môže stať 

čokoľvek, najčastejšie vzťahy, ale aj hmotné veci, peniaze, 

zážitky, zábava. Mladí ľudia v súčasnosti v tejto oblasti 

najčastejšie „ulietajú“ na omamných látkach, na alkohole, 

na rôznych druhoch závislosti, na voľnej sexualite, na 

internete, ale aj na mágii, a tým sa otvára jeden veľký 

zdroj zlého. Pretože keď v inej oblasti človek zlyhá zo 

slabosti, vyzná sa a zasa sa vráti späť do vzťahu plného 

lásky a dôvery voči Bohu. V oblasti mágie, kde človek dá 

prvé miesto nejakej skutočne zlej veci, okultným 

praktikám alebo ezoterizmu (čo je v súčasnosti veľmi 

časté), alebo špiritizmu, tak ten zlý nielenže toho 

konkrétneho človeka zvedie k hriechu, ale začne si na 

neho robiť nárok. Pretože vo chvíli, keď zloduchovi dáme 

to prvé miesto, neopustí ho dobrovoľne. Na to ľudia často 

zabúdajú a toto býva najčastejším osídlom pre mnohých 

ľudí, pretože rôzne formy moderného ezoterizmu, 

špiritizmu a okultizmu sa skrývajú na mnohých miestach a 

tvária sa pre človeka potrebne a prospešne, no práve v tom 

je ich veľká pasca. 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Spravodlivosť 

Spravodlivosť je skutočnosť hlboko osobná. 
Hriech človeka proti jeho blížnemu je zločin, ktorý 

má dve obete: blížneho a jeho samého. Mravné 

rozhodnutia nemôžu byť založené len na 

chladnokrvnej, sebeckej logike a kalkulácii. 

Prítomnosť druhého človeka nás zastaví a požaduje 

si, aby sme boli spravodliví. Zákon spravodlivosti 

je čosi, čo nás presahuje a naša vnútorná 

duchovná skutočnosť si vyžaduje, aby sme sa 

mu podriadili. „Čo si žiada zákon“ je vpísané do 

našich sŕdc, hovorí sv. Pavol. Keď sa ho budeme 

snažiť vymazať, zničíme tým nielen svojho 

blížneho, ale aj seba samých, svoje najhlbšie «ja». 

Svetlo spravodlivosti zažiari len vtedy, keď okruh 

medzi naším «ja» a blížnym je zapojený. 

„Spravodlivosť je čnosť, ktorá je nasmerovaná 

na iného človeka“, píše sv. Tomáš Akvinský 

(„Iustitia est ad alterum“). Táto jednoduchá veta 

má široké dôsledky. Človek, ktorý je úplne 

pohltený len sám sebou, ako Raskoľnikov pred 

svojím obrátením, nebude neschopný byť 

spravodlivý voči nikomu. Svet, ktorý je obývaný 

takýmito ľuďmi, bude totálne vyprázdnený od 

spravodlivosti. Spravodlivosť začne až vtedy, keď 

ľudia začnú premýšľať o tom, čo dlhujú druhým. 

Vo svete nespravodlivosti sú ľudia osamelí 

a majú strach; vo svete spravodlivosti naopak 

majú pocit spolupatričnosti a cítia v sebe 

dôveru. Nevyvážené osobné záujmy 

nespravodlivého jedinca ho oberú o akúkoľvek 

spoločenskú oporu a podporu. on nepočíta 

s inými, ani iní nebudú počítať s ním. Je to forma 

sebectva, ktorá je dokonale nepriateľská voči tomu, 

čo je naozaj v jeho záujme. Nespravodlivý človek 

sa desocializuje (oddeľuje od iných). Stáva sa 

utečencom z človečenstva. Tým, že koná ako sa 

mu páči, si môže myslieť, že má z toho úžasný 

prospech, no v skutočnosti sa odcudzuje od 

najhlbšieho centra svojej osobnosti: od svojho 

väčšieho «ja», ktorým je morálne napojený na 

iných ľudí.  

Sme teda navzájom poprepájaní. Hoci si to 

nemyslíme, a možno mnohí to ani nechceme. No 

tak to je zariadené. Boh to tak chcel. Inak by sme 

žili v nerovnováhe. Aj ako ľudstvo, aj ako jedinci. 

A dopadli by sme ako loď, ktorá sa nakláňa do 

jednej strany. Ak sa nedokáže vyvážiť, potopí sa. 

Toto je logika života. A aj logika spravodlivosti.  

No logika ešte nestačí. Je málo uznať, že sme 

navzájom prepojení akýmsi neviditeľným lanom 

spravodlivosti. Na to aby sme boli voči svojmu 

blížnemu spravodliví potrebujeme si ho vážiť. 

Spravodlivosť preto predpokladá lásku. Ak 

chýba láska, potom to je len púha rovnica, 

matematický výpočet. Treba ale povedať – pre 

útechu tých, ktorí si myslia, že láska si požaduje 

citové vzplanutie – nie je možné milovať každého 

vášnivo. No je možné milovať každého 

spravodlivo, dokonca i cudzích a neznámych. 
Spravodlivosť je priamosť našej lásky, ktorú 

dlhujeme všetkým ľuďom. Napriek tomu však 

snaha o spravodlivosť bez lásky je veľmi bežný 

jav. Spravodlivosť je vec osobná, pretože jej 

záujmom je ľudská osoba a práva tejto osoby. No 

zároveň je aj neosobná, pretože skutočná 

spravodlivosť nie je ani hračkou mocných, ani 

privilégium slabých a zraniteľných. V tomto 

zmysle Tomáš Akvinský cituje dva hlavné 

dôvody, prečo ľudia zlyhávajú v uplatňovaní 

spravodlivosti: „ohľad na zámožných a ohľad na 

dav.“ Jestvujú tri základné formy spravodlivosti. 

Prvou je spravodlivosť, ktorú si ľudia dlhujú jeden 

druhému. Ide tu o povinnosť, ktorú rozličné časti 

jednej spoločnosti majú jedna voči druhej a nazýva 

sa zámenná, komutatívna spravodlivosť. Je to 

spravodlivosť, kde sa členovia toho istého 

organizmu vzájomne podporujú a a navzájom si 

dávajú to, čo sú povinní si dávať, aby organizmus 

mohol fungovať ako celok. Je to to, čo apoštol 

Pavol popisuje, keď hovorí o komunite ako o tele, 

ktoré má mnoho údov, no všetky žijú v jednote 

(Rim 12, 4). Takúto jednotu a harmóniu vo 

fungovaní narušuje parazitizmus.  

Inšpirované z prednášok UPC - Bratislava 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 

OSEMSMEROVKA 

 

VTIP:  „Čo mám teraz robiť?“ hovorí stará mama. 
„Poutieral si do nohavíc všetku špinu z dlážky.“ 

(odpoveď vnuka  tvorí tajničku, ktorá má 10 písmen) 
 

Po vyškrtaní nasledujúcich slov dostanete tajničku: 
 

APARÁT, ČISTOTA, HANDRA, MYDLO, NÁROK, OMETAČKA, PASTA, DPRÁČKA, PRÁŠOK, 
RYHA, SLNKO, ŠKODA, ŠKVRNA, TEPLOTA, UMÝVADLO, UTERÁKY 

P U T E R Á K Y O 

Č O M E T A Č K A 

I Ď K Ý P A S T A 

S P O A V L H D M 

T R R K A A O Y K 

O Á Á Á N K D T R 

T Č N D Š L U L A 

A K R J O O S M O 

I A A N R V K Š ! 

 

 

 

TAJNIČKA:  ............................................................................... 


