
Farský list ČÍSLO 34/2017
                              

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

Liturgický program 21. – 27. august 2017 

21.08.2017 Pondelok 
Sv. Pia X., pápeža - spomienka      
Obišovce 07:00 sv. omša -†Jánov 

22.8.2017 Utorok 
Panny Márie Kráľovnej - spomienka      

Kysak  07:00 sv. omša - †Ľudovít Mazúch  

23.08.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 17:30 sv. omša -†Za nenarodené deti Gabriel Gabriela  

Kysak 
18:30 Fatimská pobožnosť 

19:00 sv. omša - †rod. Slivova, Minčičová 

24.08.2017 Štvrtok 

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok  

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

19:00 sv. omša - *Zuzana za poďakovanie 

25.08.2017 Piatok 

Féria 

Obišovce 19:00 sv. omša - *Za farnosť 

Kysak 18:00 sv. omša - † rod. Pálfyovej 

26.08.2017 Sobota 

 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť  

07:30 sv. omša – * Ján 

27.08.2017 Nedeľa  

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 07:30 sv. omša - *rod. Glovova, rod. Hrabovska 

Kysak 09:00 sv. omša - †Ján, Mária, Imrich, Imrich  

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 26. august 2017 - rod. Ščepitova, rod. Lukáčova.    

Kysak 25. august 2017 – rod. Čupková, Jesenská, Lukáčová, Potočná 
 

Myšlienka:  „Hľadáte svojho Boha; túžite po ňom, voláte ho, nikde však nenachádzate po 
ňom ani stopu. Zdá sa, že Boh sa ukryl, že vás opustil. Ale ja vám opakujem, nebojte sa! 
Ježiš je aj vtedy s vami a vy ste v ňom a s ním. (...) V čase temná, súženia a duchovných 
úzkostí je Ježiš s vami. (...)  
Dokonca aj náš Pán sa na kríži sťažoval, že ho Otec opustil. Ale či opustil Otec niekedy 
svojho Syna, či ho mohol niekedy skutočne opustiť? Toto sú najťažšie skúšky ducha. Ježiš si 
ich praje, a preto Fiat! Kedykoľvek vás zastihnú takéto skúšky, s odovzdanosťou si 
opakujte toto fiat a nebojte sa." 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. 

 „ 20. VÝROČIE POSVÄTENIA KOSTOLA 

SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ 

V KYSAKU.“ Vo štvrtok 31. augusta 2017 

spoločne oslávime posviacku filiálneho chrámu 

v Kysaku. Eucharistickému zhromaždeniu bude 

predsedať emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. 

Prosím o hojnú účasť. Pre nás je to prikázaný 

sviatok. Pozývam všetkých na toto slávenie 

dvadsiateho výročia.  

 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – prosím 

o brigádu pred slávnosťou v Kysaku a to v sobotu 

26. augusta 2017 o 09
00 

hod.
 
Prosím o zapojenie 

sa čím viacerých.  

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ – prosím o zbierku na investičné 

výdaje farnosti v nedeľu 27. augusta 2017 pri 

omšiach v Obišovciach a v Kysaku.  

 „MILODAR“ – ďakujem za milodar 

novomanželom Holubjakovcov, ktorý darovali na 

kostol 50,- €  

 „BRIGÁDA“ – v utorok 22. augusta 2017 

prosím o brigádu pri kostole v Obišovciach od 

09
00 

hod.
 
Prosím zvlášť mladých. Prosím o účasť.       

 
Okienko zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prístupové cesty zlého 

Chcem sa opýtať konkrétne na jeden druh 

alternatívnej medicíny, a to na homeopatiu. Je 

veľmi populárna, u nás ju propagujú dokonca 

aj lekári. Český klub skeptikov Sisyfos za 

homeopatiu udelil bludné balvany, pretože z 

medicínskeho hľadiska tam nemá čo liečiť, 

keďže je to taký zriedený roztok, že sa tam 

nachádza len jedna molekula nejakej účinnej 

látky. Tento klub je súčasťou svetového 

skeptického hnutia, ktoré vzniklo v roku 1976 v 

USA z iniciatívy desiatok vedcov a filozofov, 

medzi ktorými je aj niekoľko nositeľov 

Nobelovej ceny. Toto hnutie vzniklo ako 

reakcia na vzostup iracionality v spoločnosti. 

Zdalo by sa, že homeopatia je neškodná, ale asi 

nie je. Ako to s ňou teda je? 
Naozaj to nie je neškodné. Vedecký prístup nám 

pomáha v tom, že vedci potvrdzujú, že tam naozaj 

nemá čo liečiť. Ale pozor, ono to lieči. To 

znamená, že buď je tam niečo, čo zatiaľ veda 

neobjavila, ale ja a moji kolegovia, ktorí slúžime 

službou oslobodzovania od zlého, sme sa veľakrát 

stretli s tým, že to, čo uzdravuje, je magická sila. 

Účinnosť homeopatických liekov, a to väčšina 

ľudí asi ešte nevie, vzniká zariekavaním 

konkrétnych mágov nad týmito liekmi. Ak si ich 

homeopat vyrába sám, tak si tie zariekavania a 

pretrepávania robí sám. Ak je to továreň na výrobu 

homeopatík, tak tam majú na tento účel 

vyčleneného človeka, ktorý lieky naozaj magicky 

zariekava. Je to novodobá mágia. Ja viem, že to 

znie neuveriteľne, ľudia kvôli tomu už aj mňa 

považujú za blázna, človeka, ktorý nevie, o čom 

hovorí, ale čas ukáže. Ja si osobne myslím, že 

veľmi dobre viem, o čom hovorím, pretože som sa 

s tým zlom mnohokrát stretol. Veľakrát som ľudí 

rozväzoval zo závislosti na homeopatii a 

konkrétnych démonoch s tým spojených, ale aj 

následkov, ktoré toto liečenie prináša. Dnes už ale 

máme aj lekárov, ktorí nielenže k homeopatii 

pristupujú kriticky, ale aj takých, ktorí touto 

cestou išli a spätne na to nahliadli kriticky. Na 

svojej stránke www.vojtechkodet.cz mám nejaké 

svedectvá, ale aj štúdie o tejto problematike. 

Prosím všetkých veriacich ľudí, aby sa nad tým 

aspoň zamysleli. 

 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Striedmosť 

Striedmosť je čnosť, ktorá človeku umožňuje vo 

chvíľach, keď sa v ňom telesné chúťky snažia 

narušiť poriadok rozumu udržať si vyváženosť. 

Latinské slovo temperatio znamená správny 

pomer, správnu mieru. Preto sa niekedy prekladá aj 

ako miernosť. Etymologicky je tu zaujímavý 

koreň tohto slova: temp = miera. Slová s týmto 

koreňom nesú v sebe rovnakú myšlienku: tempo = 

miera času, temperatúra = miera chladu, tepla; 

temperament = miera emócií v človeku; templum 

(chrám) = mierky neba prenesené na zem.  

Tieto chúťky človeka, nakoľko sú napojené na náš 

pud sebazáchovy, sú hlboko vtlačené do našej 

ľudskej prirodzenosti a môžu byť preto veľmi 

nebezpečné. Pud sebazáchovy sa prejavuje v dvoch 

úrovniach: na individuálnej úrovni vo vzťahu 

k jedlu a nápoju a na úrovni druhu vo vzťahu k 

sexu. S prvou úrovňou sa spája neresť „obžerstva“ 

s druhou „žiadostivosť“. Obe v sebe nesú 

potenciál k rozkladu integrity, t.j. celistvosti 

ľudskej osobnosti.  

Na striedmosť by sme sa však nemali pozerať 

iba ako na istú formu zdržanlivosti a 

sebaovládania. Ani by sa nemala redukovať len 

na otázku množstva. Človek nedosiahne čnosť 

striedmosti len tým, že sa bude vyhýbať 

prehnanému uspokojovaniu svojich pôžitkov. Nie 

je pravdou, že by striedmosť bola 

nekompatibilná so sršaním energiou alebo 

s vychutnávaním dobrôt. Niektorí ľudia sa na 

striedmosť presne takto pozerajú. Pre nich je 

striedmym človekom človek, ktorý sa takmer 

neusmieva, za nič sa nenadchne, ničím nazahorí, 

nič nevychutnáva. Toto je nuda. Človek takéhoto 

typu robí skôr dojem, že je v kŕči. A to nie je 

čnosť. To je skôr znak, že človek má problém. 

K životu človeka patria emócie a teda aj srdečnosť, 

radosť, živosť, vychutnávanie dobier. Ako povedal 

sv. Irenej: Gloria Dei homo vivens. Slávou Boha 

je človek sršiaci životom! Preto je dobré vedieť sa 

radovať, sršať energiou, horieť nadšením, 

vychutnávať radosti života: ako je dobré jedlo, 

príjemná hudba, možnosť pohybu, hry, zábavy, 

rozptýlenia. Striedmosť nie je v žiadnom prípade 

negatívna čnosť (vlastne žiadna čnosť nie je 

negatívna). Striedmosť, to je skorej pozitívne 

usmernenie svojich telesných chutí smerom 

k dobru nás ako celku a dobru tých, s ktorými 

máme vzťah, na ktorých sme napojení. 

Striedmemu človeku je jasné, že poslušnosť 

rozumu je väčším dobrom, ako uspokojenie 

nejakej svojej momentálnej chúťky. Ako povedal 

Cicero: „Nemôže byť statočným človek, ktorý si 

myslím, že bolesť je najväčším zlom. Ani 

striedmym ten, kto považuje pôžitok za najvyššie 

dobro.“ Striedmosť je teda istá forma telesnej 

zbožnosti, vyrastajúcej z axiómy, že poriadok 

celku je nadriadený oddeleniu jeho častí. 

Striedmosť nie je, ako sme si povedali, znakom 

nudy. Nie je prejavom jednotvárnej osobnosti. 

Striedmosť je založená skôr na uprednostňovaní 

disciplíny pred rozkladom, poriadku pred 

chaosom, vyváženosti pred jednostrannosťou. 

Jednoducho, striedmy človek je životaschopnejší 

a duchom nabitejší, ako jeho nestriedmy opak. 

Jeho život je plný a plnohodnotný, je spokojný 

a vyrovnaný, aj keď ho napríklad ignorujú médiá, 

alebo keď si nikto nevšíma jeho tzv. „pozoruhodné 

činy“. Dôsledkom je potom vyrovnanosť ducha, čo 

je na porazenie pre človeka, ktorému striedmosť 

chýba. Striedmosť je „nesebecký pud 

sebazáchovy“. Tento je radikálne odlišný od 

„sebeckého pudu sebazáchovy“, pretože nie je 

zahľadený do seba a obmedzený iba na seba. 

„Každý kto sa zahľadí len na seba prestane dávať 

svetlo“. Nesebecký pud sebazáchovy je znakom, že 

človek má vo svojich chutiach vnútorný poriadok. 

A že tento poriadok si zachováva nie preto, lebo by 

sa chcel stať modelom čností, alebo predmetom 

obdivu, ale preto, lebo túži stať sa integrovanou 

ľudskou bytosťou, ktorá svoje talenty a schopnosti 

chce ponúknuť k dobru iných.  

Inšpirované z prednášok UPC - Bratislava 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 

OSEMSMEROVKA 

 

Príslovie: 

Po vyškrtaní nasledujúcich slov dostanete tajničku,  ktorá má 36 písmen + bodka: 

BRAT, KONIEC, KRÁLIK, KRAJE, KRÁSA, LÁSKA, LIKAVA, MORAVA, OSOBNOSŤ, 

OSOVKA, PANELY, PRÁZDNINY, PRÍSLOVIE, REAKCIA, RODINA, SLNKO, SLOBODA, 

SPOJKA, ŠŤASTIE, ÚSPECHY, VIERA, VOZÍK, ZÁPIS 

P M O R A V A D T O 

D R O S O V K A O M 

P U Á K O D R N Z E 

E R L Z Á B S I Á I 

K S Í K D A N D P T 

B K L S Ý N V O I S 

A A R N L S I R S A 

I Ú L Á K O N N I Ť 

C A S R L O V E Y Š 

K K A P Č I N I K O 

A J S A E R K I E A 

E O D R O CH D A E Í 

R P A N E L Y V V C 

A S L O B O D A ● A 
 

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


