
Farský list ČÍSLO 35/2017
                              

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

Liturgický program 28. august – 03. september  2017 

28.08.2017 Pondelok 
Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka      
Obišovce 07:00 sv. omša -†Mária, Veronika, Michal, Zuzana  

29.8.2017 Utorok 

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa - spomienka      

Kysak  
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša - †Ondrej Sabo 

30.08.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 16:30 sv. omša -† Anna, Ondrej Sedlákovi 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - †Jozef Daňko 

31.08.2017 Štvrtok 
20. výročie posvätenia chrámu v Kysaku - slávnosť  

Kysak 18:00 sv. omša - †Za kňazov 

01.09.2017 Piatok 

Prvý piatok v mesiaci   

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - *Emília Gajdošová 65r. 

Kysak 
16:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

17:00 sv. omša - *Štefan Jarný 50r.  

02.09.2017 Sobota 

 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť  

07:30 sv. omša – *Za skoré víťazstvo NSPM  

03.09.2017 Nedeľa  

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 10:00 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva 

Kysak 08:00 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva  

 UPRATOVANIE KOSTOLA 

Obišovce 02 september 2017 - rod. Liptákova, rod. Trojčákova    

Kysak 01. september 2017 – rod.  
 

Myšlienka:  „Nenechajte sa znechutiť, ak prežívate duchovnú suchotu. To neznamená, že Pán vás opustil, 
ako by vám to ten hnusný podliak satan, žiaľ, chcel nahovoriť. Ježišovmu srdcu ste príliš drahá a všetko, 
čo sa odohráva vo vašej duši, je dôsledkom Ježišovej jedinečnej lásky k vám. Chce vás mať výlučne pre seba, 
chce, aby ste všetku svoju dôveru a všetku svoju náklonnosť venovali len jemu. A práve preto na vás 
zosiela túto duchovnú suchopárnosť, aby vás pritiahol bližšie k sebe, zbavil vás niektorých nepatrných 
naviazaností, ktoré my takto ani nevnímame a častokrát dokonca nepoznáme ani neodhalíme. " 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. 

  „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ – ďakujem za zbierku na 

investičné výdaje. Dnes 27. augusta 2017 pri 

svätých omšiach.         

 „OHLÁŠKY“ – sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť Martin Dvorčák, syn rodičov Jaroslava 

a Dariny rod. Kohútovej a Lucia Čarna, dcéra 

rodičov Ľubomíra a Daniely rod. Kollárovej. 

Ohlasujú sa prvý krát. Kto by vedel o kánonickej 

prekážke, pre ktorú si snúbenci nevyslúžia 

sviatosť manželstva platne nech to čím skôr 

ohlási na farskom úrade. Sobáš bude 16. 

septembra 2017 v Obišovciach o 15
30

 hod. 

Snúbencov zahrňme do svojich modlitieb.     

 „ 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. 

 „VENI SANCTE“ – pozývam žiakov, študentov, 

učiteľov a rodičov na začiatku školského roku na 

sv. omšu v piatok 01. septembra 2017 o 17
00 

hod 

v Kysaku a o 18
00 

hod v Obišovciach. 

Povzbudzujem k účasti. 

 „SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED PRVÝM 

PIATKOM“ - v tomto týždni vás povzbudzujem 

k úprimnej spovedi pred prvým piatkom pol 

hodiny pred sv. omšami. Chorých budem 

spovedať v piatok 01. septembra 2017 od 07
00 

hod. 

 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ“ – bude na 

prvú nedeľu v mesiaci 03. septembra 2017 po sv. 

omšiach v Obišovciach a Kysaku. Požehnanie 

náboženských predmetov bude po skončení 

pobožnosti. Prineste si ich so sebou a uložte na 

pripravené miesto. Povzbudzujem k účasti.                 

 
 

 

 

 

Prístupové cesty zlého 

Predpokladám, že rovnako nebezpečná je aj 

liečiteľská metódou reiki. 

 

Je to veľmi nebezpečná liečebná metóda a, 

žiaľ, robia ju aj kresťania a kresťanskí lekári. 

Je to neuveriteľné, s akou naivitou sa otvárajú 

magickým silám, kde majstri reiki ľudí 

zariekajú, magicky na nich pôsobia, zvolávajú 

do ich života démonov a ľudia to vôbec 

nevedia. V konkrétnej praxi pri rozväzovaní je 

potrebné, aby to človek vyznal ako hriech, 

poprosil Boha o odpustenie a tiež o rozviazanie 

zo závislosti na majstroch reiki a zriekol sa 

konkrétnych démonov reiki, pretože oni 

človeka utláčajú. Spoločný menovateľ 

všetkých týchto alternatívnych liečebných 

metód zaťažených démonickými silami je, že v 

prvej fáze tieto veci v drvivej väčšine 

pomáhajú. Ale aj démon dokáže spôsobiť 

napodobeninu uzdravenia a až po čase vyjde 

najavo, o čo ide. Ľudia sa dajú nachytať na 

krátkodobý, rýchly a vonkajší efekt, že sa im 

uľaví fyzicky. Nepozerajú sa však na to, aký to 

bude mať dopad na psychiku a duchovný život 

nehľadiac na to, že po istej dobe začne aj 

fyzická stránka prejavovať známky 

neuzdravenia, ale to pokiaľ sa dotyčný stane 

závislý na mágovi alebo majstrovi reiki (už 

samotné toto slovo by nás kresťanov malo 

naježiť, veď Pán Ježiš hovorí – nikto nie je váš 

majster, iba jeden je naším majstrom a my tu 

pokojne používame majster reiki alebo majster 

slobodomurárov) tak ľahko neodhalí, pretože 

keď sa mu priťaží, tak znova zájde za svojím 

majstrom reiki a on mu znova pomôže. Z 

kresťanského hľadiska to však znamená, že 

privolá ďalších démonov, ktorí spôsobia to, že 

sa mu zase na čas uľaví, a tak sa ľudia 

dostávajú do úplne neriešiteľnej situácie 

prepojenia reťazca zla a cesta von z toho 

celého je niekedy veľmi boľavá. 

 

 

 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Súcit 
Súcit je úžasná vec. A náš svet ho naozaj 

potrebuje. A pravdou je, že súčasný svet si súcit aj 

veľmi váži. Žiadnu inú čnosť nenájdeme v ústach 

politikov ba i celebrít tak často, ako práve súcit. 

Zatiaľ čo čistota je v dnešnom svete 

najnepopulárnejšou čnosťou, súcit je jeho jasným 

favoritom. Ľudia odmietajú čistotu, robia si z nej 

žarty a ironizujú ju. No súcit frčí. Ba súcit sa stal 

v mnohých kultúrach západnej civilizácie 

kultúrnym imperatívom, t.j. požaduje sa, často 

v zákonoch, aby sme voči iným mali súcit. A je aj 

záležitosťou ideálu politickej korektnosti. No čosi 

tu nehrá a preto sa musíme na vec pozrieť zblízka. 

Súcit, ktorý je dnes tak populárny, nie je súcitom, 

ktorý je čnosťou. Má totiž sklon oddeliť súcit od 

iných skutočností, ktoré súcit potrebuje na to, aby 

naozaj zostal čnosťou. Ako dôsledok, súcit sa stáva 

argumentom, tak povediac, samým pre seba, na 

ospravedlnenie mnohých nerestí ba i zločinov. 

Napríklad v mene súcitu sa schvaľujú potraty, 

konajú sterilizácie, eutanázie, a množstvo iných 

skutkov, ktorých akože cieľom je zmierňovať 

biedu, ktorá dnes dolieha na ľudstvo. No ak je 

súcit oddelený od lásky, svetla, veľkodušnosti, 

nádeje, trpezlivosti, odvahy a odhodlanosti nie je 

ničím iným, iba obyčajným heslom, ktorého 

skutočným menom je účelovosť, či osobný 

prospech. A tak je smutným faktom, že v mene 

súcitu je utratených viac životov, ako 

v ktorejkoľvek doterajšej vojne. Čo súcit v tomto 

zmysle v podstate znamená je: ľahká a rýchla 

cesta von z problémov. „Celebrity“ dneška sa 

podobajú politikom: aj oni sa na každom kroku 

predvádzajú, ako veľmi sú súcitné. Zdá sa, ako 

keby neustále vyhľadávali ďalšiu novú skupinu, na 

ktorú by nabehli zo svojim súcitom: homosexuáli, 

utláčané feministky, chorí na AIDS, opustené 

zvieratá. No čím viac je horlivosti za súcit, tým 

menej jej je za spravodlivosť. Sme tak veľmi 

súcitní dokonca i so zločincami, že nám behá po 

chrbte mráz už len pri púhom pomyslení si, že by 

sme ich mali potrestať. Takýto superhorúci súcit 

vytláča nielen spravodlivosť, ale i zdravý 

rozum. Človek, ktorý oplýva skutočným súcitom 

voči blížnemu sa nebude predháňať v tom, aby 

v iných za každú cenu hľadal niečo, čo by v ňom 

vzbudilo súcit. „Honba za súcitom!“, tak by mohlo 

znieť populárne heslo dnešnej doby. No skutočne 

súcitný človek má otvorené oči a skromné srdce: 

ak nájde niečo, čo by potrebovalo jeho 

angažovanie sa, potom sa do toho vloží a spolu 

za pomoci iných čností sa bude dotyčnému 

snažiť vhodným a konštruktívnym spôsobom 

pomôcť. Avšak nemyslime si, že súcit nám 

pomôže nájsť aj riešenie. Často je opak pravdou. 

Máme súcit, no riešenie nepoznáme. O to však 

nejde. Už súcit sám stačí. Súcit, ktorý vedie 

k riešeniu utrpenia druhého je samozrejme 

najideálnejší. No ak to nejde, už súcit sám stačí. 

Súcit je čnosť, ktorá nám pomôže zjednotiť sa 

s utrpením druhého človeka. A to je veľa. Aj pre 

neho ale aj pre nás. Ježiš nás teda neustále vyzýva 

k súcitu s inými. on sám nám je najlepším 

príkladom tohto súcitu. Jednak tým, že prišiel sem 

medzi nás a narodil sa ako človek. „Priepasť“ 

medzi Bohom a človekom, ktorý vybudovať človek 

svojím hriechom preklenul. Prišiel sem. 

A rozhodol sa znášať náš údel. Súcit, znamená cítiť 

spolu s niekým to, čo on prežíva. V latine 

compassio znamená trpieť spolu. A tiež tým, ako 

prežíval problémy ľudí, ktorí prichádzali za ním. 

Ježiš až tak trpel, že to v ňom spôsobovalo pohyby 

v jeho vnútornostiach. Grécke slovo, ktoré sa 

niekedy používa pri popise jeho súcitu je 

splagchnizomai (napr. Mt 15, 32, ale aj inde). To 

však vyjadruje niečo ďaleko viac, než len súcit. 

Toto slovo doslova znamená „mútiť vnútornosti“ 

(ako sa múti maslo). A to potom vedie k činu. Toto 

je príklad súcitu aj pre nás. Slabším slovom pre 

súcit je empatia. Empatia je schopnosť vcítiť sa do 

pocitov a duševného stavu toho druhého. Súcit je 

niečo silnejšieho. Je to schopnosť prežívať 

utrpenie, ktoré má druhý človek. A toto je 

rozhodne čosi omnoho ľudskejšieho 

a pozitívnejšieho.  

Inšpirované z prednášok UPC - Bratislava 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
OSEMSMEROVKA 

Sv. Augustín: „Že ti Boh sľúbil odpustenie, ak sa zajtra obrátiš, z toho sa raduj. 

(dokončenie myšlienky tvorí tajničku osemsmerovky) 
 

 
Tajničku osemsmerovky tvorí 13 písmen, ktorú dostanete po vyškrtaní nasledujúcich slov: 

ASKETIK, BOHOSLUŽBA, BOZK, CESTA, DOMINIKÁN, EPIŠTOLA, EUCHARISTIA, EVANJELIUM, 

CHARITA, CHORÁL, IZRAEL, JERICHO,KÁNON, KLERIKA, KOSTOLNÍK, KRÍŽIK, KRST, KRÁSA, 

LOTOS, ĽALIA, MATRIKÁR, MISÁL, MATKA, OBOR, OSLAVA, PLATNOSŤ, POKORA, POSLANIE, 

REHOĽA, RUŽA, SAMÁRIA, SONET, TIARA, TREST, TURÍCE, ULICA 

A E U CH A R I S T I A R A 
D L P L A T N O S Ť K E I 

O T Z I I R A N J O B O R 
M S P T Š C I E S R O E Á 
I E L O A T A T J B H Š M 
N R V A S Í O D A O O I A 
I T T A V L E L Ľ Ň S Z S 
K T S I N A A A A Á L R K 
Á L R Í R J N N L I U A E 

N Á K O E E E J I Ž Ž E T 

O R K R E C A L A E B L I 
N O I P Í S E K I R A O K 
P CH I R Á Ž S S T U Ľ T Ú 

O B U R Á K I R T A M O E 
N T K L E R I K A A M S Ý 

 

 

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


