
Farský list ČÍSLO 36/2017
                              

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

Liturgický program 04. – 10. september  2017 

 

 

04.09.2017 Pondelok 
Féria      
Obišovce 07:00 sv. omša - *rod. Solomejová  

05.09.2017 Utorok 
Sv. Terézia z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice -  
ľubovoľná spomienka     
Obišovce 18:00 sv. omša – Peter a Jana 30. výr. sob.  

06.09.2017 Streda 
Výročie posviacky katedrálného chrámu sv. Alžbety 
v Košiciach - sviatok 

Kysak 18:00 sv. omša - †Anna Hricišákova 

07.09.2017 Štvrtok 
Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho, Štefana 
Pongráca, Košických mučeníkov - spomienka  

  
08.09.2017 Piatok 

Narodenie Panny Márie - sviatok 

Obišovce 18:00 sv. omša - *Ján Baboľ 

09.09.2017 Sobota 
 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Kysak 18:00 sv. omša – *Augustín Seliga 70r.  

10.09.2017 Nedeľa  
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 11:00 sv. omša – *rod. Marián, Libuša 
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 

Obišovce 09 september 2017 - rod. Jesenská, rod. Gregova  

Kysak 08. september 2017 – rod. Šuľovská, Varjanova, Martončíkova, Sokolova  
 

Myšlienka:  „Ak sa vaša noc stane hlbšou a temnejšou, nech vás to nezarazí. Neľakajte 
sa, ak svojím telesným zrakom nedokážete vidieť jasnú oblohu obklopujúcu vašu dušu. 
Vy sa len pozerajte hore, povzneste sa nad seba a zbadáte jasné svetlo, pripomínajúce 
žiaru večného Slnka. " 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. Spolu sme obetovali 

456,50,- € Kysak 256,50,-€ - Obišovce 200,-€ 

Ďakujem.         

 „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 druhý 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.“ - Ďakujem za vašu úprimnú 

účasť na slávení a ďakujem  za zorganizovanie 

veľmi peknej slávnosti.   

 „VOĽBA HORLITEĽOV 

RUŽENCOVÉHO BRATSTVA“ – v nedeľu 

10. septembra 2017 bude voľba horliteľov 

ružencového bratstva v Obišovciach. Prosím 

o účasť všetkých členov. Prosím tiež 

o zapísanie sa nových členov živého ruženca 

vzadu pri východe z kostola.  

 „DOVOLENKA“ – v utorok 05. septembra 

2017 odchádzam na dovolenku do 12. 

septembra 2017. V tomto čase ma bude 

zastupovať Dôstojný pán Jozef Mihok, farár vo 

Veľkej Lodine. V prípade pohrebu 

a zaopatrenia zomierajúcich volajte na mobilné 

telefónne číslo: 0908 525 527.  
 

 

 

 

 
    

Prístupové cesty zlého 

Zvláštnou kategóriou je záťaž rodových 

koreňov. Hovoríme o tom vtedy, keď sa 

niekoľkými generáciami v rodine tiahne 

akési nešťastie. Ako keby niečo v minulosti 

hatilo šťastie v danej rodine. Ako to teda je 

so záťažou rodových koreňov? 
U nás na túto tému pred časom prebehla veľká 

diskusia a oficiálne bolo toto učenie odsúdené v 

akejsi podobe nepochopenia. Odsúdenie sa 

týkalo toho, že človek nemôže trpieť za viny 

svojich predkov. Ten problém je zložitý. My 

tieto záťaže v rodinách môžeme empiricky 

vidieť. Keď je rodina zaťažená alkoholom, táto 

zaťaženosť sa prejaví aj na deťoch. Nikto 

netvrdí, že to nemôže byť aj záťaž 

psychologická, genetická alebo vzťahových 

problémov, ale záťaž tam je. A podobne sa 

prejavuje záťaž v rodine, aj keď trochu iná. Ak 

jeden z členov aktívne vykonával špiritizmus, 

čarodejníctvo alebo veštenie, jeho potomkovia 

majú k tejto oblasti zvláštny sklon. Akoby im 

chýbala istá imunita. Sú neuveriteľne 

priťahovaní všetkým magickým, akoby sa s 

touto dispozíciou narodili. Je to úloha pre 

teológov, aby vysvetlili, ako to je z 

teologického hľadiska. Jedno je isté, že ak títo 

ľudia prosia za oslobodenie zo závislosti alebo 

z tej konkrétnej zlej predispozície a súčasne si 

uvedomia, že takto trpeli ich predkovia a 

modlia sa za nich alebo za nich dajú slúžiť 

svätú omšu, mnohokrát sa z toho dostanú. Táto 

ich núdza ich privedie k tomu, aby sa voči tomu 

postavili kresťanským spôsobom. A o to práve 

ide. Jednak aby odpustili rodičom alebo 

prarodičom, pretože oni sa možno práve 

narodili do rodiny, kde už niečo nefungovalo 

tak, ako malo. Treba s určitým odstupom a 

pochopením vyslať odpustenie, a potom, aby 

ich zverili do Božieho milosrdenstva modlitbou 

alebo svätou omšou tak, ako je to zvykom v 

katolíckej cirkvi, že dávame slúžiť svätú omšu 

za našich predkov. Skúsenosť je, že mnohokrát, 

keď sa k tomu takto zodpovedne duchovne 

postavia, tak sa im samotným v oblasti, v ktorej 

pociťovali záťaž, uľaví. 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Svätosť 

Svätosť je formou integrity. No od bežného 

chápania integrity sa trocha líši. Integrita, ako sme 

si to povedali, keď sme o tejto čnosti uvažovali, je 

ucelenosť. Je to opak rozbitosti. Človek integrity 

sa snaží o to, aby v jeho charaktere bola zhoda 

medzi jeho slovami a skutkami, medzi tým, čo verí 

a tým, čo praktizuje. Aby nič v jeho živote, žiadna 

časť jeho charakteru nesabotovala snahy celku. 

Integrita, aj keď samozrejme v dokonalom zmysle 

predpokladá moc a pomoc Boha, je čnosť, ktorá je 

výsledkom disciplíny človeka a jeho snahy a žitie 

v pravde.  

No svätosť je integrita vyššieho poriadku. 
Svätosť predpokladá jednotu s Bohom. Svätosť 

je totálne zameraná na Boha a pre ňu nie je nič 

dôležitejšie, než jednota s Bohom: v myšlienkach, 

túžbach, snahách. Svätosť od človeka požaduje, 

aby sa totálne podriadil Bohu, jeho podstate 

a jeho vôli.  
Preto najlepším vyjadrením motta človeka, ktorý sa 

snaží o svätosť je slovo „sebakapitulácia“. Tento 

postoj kapitulácie pred Bohom a totálne 

odovzdanie sa Bohu je často výsledkom dlhej cesty 

a náročnej púte. Na začiatku je túžba po raste. 

Potom je snaha o rast. Človek má svoje predstavy 

a tie sa snaží realizovať. Dá sa na disciplínu. Do 

procesu zapojí svoju vôľu. Táto po čase prinesie 

svoje ovocie. No človek aj napriek tomu môže 

prísť k prekvapujúcemu zisteniu, že to, čo 

dosahuje, nemusí byť to, čo mu najviac 

prospieva. Alebo že nie všetko, po čom túži sa mu 

naozaj aj darí dosahovať. Človek sa tak môže 

dostať do stavu, kedy sa začne uprostred úspechu 

cítiť, že je vnútorne vyprázdnený ba dokonca 

frustrovaný.  

Ak je múdry a otvorený pre Boha na základe 

takejto skúsenosti môže prísť k záveru, že to, čo 

dosiahol, je síce veľká vec, no nie je to to, čo by ho 

napojilo na podstatu a prameň jeho existencie: na 

Boha. A ak vo svojej múdrosti rastie, postupne 

dorastie ku kapitulácii pred svojimi plánmi a jeho 

jediným cieľom sa stane skúmanie a plnenie 

Božej vôle.  

V dejinách kresťanskej spirituality máme veľa 

príkladov na tento proces. Vlastne, ak by sme mali 

byť presní, každý jeden svätec, nasledovník Ježiša 

Krista, šiel touto cestou. Ešte pred Kristovým 

narodením to boli veľké postavy dejín viery: 

Abrahám či Mojžiš alebo proroci. V dejinách 

kresťanstva to boli Mária, Matka Ježišova, Jozef jej 

ženích, apoštoli a po nich celá plejáda hľadačov 

a plniteľov Božej vôle. Snáď najkrajším textom pre 

človeka, ktorý hľadá svätosť je výrok Ježišov na 

adresu apoštola Petra, ktorý sa nachádza 

u evanjelistu Jána: „Veru, veru, hovorím ti: Keď si 

bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si 

chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa 

opáše a povedie, kam nechceš.“ (Jn 21, 18). Toto je 

najvyšší ideál hľadača svätosti: vystrieť ruky, 

nechať sa opása(va)ť (Bohom, alebo i ľuďmi) 

a viesť kam by človek najradšej nechcel ísť.  

Svätosť je vec prvotná, prapôvodná, 

originálna. Svätosť je stav, v akom sme vyšli 

z Božích rúk. A svätí sme vyšli z Božích rúk preto, 

lebo náš Tvorca, Boh, je svätý. Svätosť Boha 

predchádza všetky formy nesvätosti, presne tak 

ako nevinnosť prichádza pred vinou, alebo ako 

stvorenie prišlo pred pádom. Je preto pre človeka 

nerozumné zostať nesvätým, pretože by to bolo 

odmietnutie jeho pôvodného, prvotného stavu. 

Nakoľko svätosť je vec pôvodná, nie je náročná. 

Nespočíva totiž v tom, že by sme mali robiť nejaké 

hrdinské alebo neobvyklé činy, ale v tom, že 

všetko budeme robiť s čistotou srdca. „No nie 

všetko vysoké je sväté, ani každá sladkosť dobrá“, 

hovorí básnik Coventry Patmore (1823-1896). 

Svätosť je ako biele prádlo. Ak prádlo, ktoré bolo 

biele nie je biele lebo sa zašpinilo, neznamená to, 

že jeho stavom je špina. Jeho pôvodný stav je 

beloba. A tento pôvodný stav sa získa tým, že sa 

zašpinené prádlo operie. 

 

Inšpirované z prednášok UPC - Bratislava 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

MINIKRÍŽOVKA 

 

 

VODOROVNE: 

A: Vidina v spánku; spojka. B: Zauč školením. C: Patriaca Norkovi. D: 2. ČASŤ TAJNIČKY. E: Slovenský 

jazyk, skr.; vábi. F: Zápasník s býkmi. G: Spoločnosť s ručením obmedzeným, skr.; čistiaci prostriedok. 

 

ZVISLE: 
1.Slovenské pedagogické nakladateľstvo, skr.; esemeska. 2.Domáce meno Ericha; ročné obdobie. 3.Časť 

nervovej sústavy; ukazovacie zámeno. 4.1.ČASŤ TAJNIČKY. 5.Svorka notových osnov. 6.Patriaci 

Novákovi. 7. Ilona, dom.; papagáj. 

 

POMÔCKY: MATADOR; AKOLÁDA 
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