
Farský list ČÍSLO 38/2017
                              

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

Liturgický program 18. – 24. september  2017 

 

18.09.2017 Pondelok 
Féria      
Obišovce 07:00 sv. omša - *na úmysel Bohuznámej rodiny 

19.09.2017 Utorok 

Féria     

Kysak 
17:00 Eucharistická adorácia 

18:00 sv. omša – *Margita, Imrich Slovák   

20.09.2017 Streda 

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza  Pavla Chonga Hasanga 
a spoločníkov, mučeníkov - spomienka 

Obišovce 16:30 sv. omša - *Za chorých vo farnosti 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť  

18:00 sv. omša - †Mária, Ján, Mikuláš 

21.09.2017 Štvrtok 

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok 

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia 

18:00 sv. omša - *Helena 60r.  

22.09.2017 Piatok 

Poďakovanie za úrodu 

Obišovce 18:00 sv. omša - *Veronika Dučáková 89r. 

Kysak 17:00 sv. omša - †Mária Miženková 

23.09.2017 Sobota 

 Sv.Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka  

Obišovce 
08:00 Fatimská pobožnosť 

08:30 sv. omša – †Štefan, Agáta 

24.09.2017 Nedeľa  

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 10:00 sv. omša - *Za dar viery pre Štefana  

Kysak 08:00 sv. omša - *Anna Štieberová 60r.  

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 

Obišovce 23 september 2017 - rod. Baboľova ml., rod. Baboľova st.   

Kysak 22. september 2017 - rod. Baštova, Urbanova, Modrákova, Jánošíková  
 

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 

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ – dnes v nedeľu 17. septembra 

2017 je pravidelná mesačná zbierka na 

investičné výdaje farnosti v Obišovciach 

a Kysaku. Ďakujem vopred za vašu obetu.            

 „OHLÁŠKY“ – sviatosť manželstva si chcú 

vyslúžiť Martin Gall syn Jozefa a Ľudmily rod. 

Judičákovej a Diana Tereščáková dcéra 

Jaroslava a Terézie rod. Prokopovej. Ohlasujú 

sa prvý krát. Sobáš bude 07. októbra 2017 vo 

filiálnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej 

v Kysaku o 15
30 

hod. Ďalej si chcú vyslúžiť 

sviatosť manželstva Marek Sviatko syn, 

Mareka a Adriany rod. Papcunovej a Simona 

Karabinošová dcéra Radomíra a Martiny rod. 

Štofanovej. 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.  

    Snúbencov zahrňme do svojich modlitieb. 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 22. septembra 2017 o 19
00

hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

 „STRETNUTIE PO BIRMOVKE“ – bude v 

sobotu 23. septembra 2017 o 11
00 

hod vo 

farskom kostole v Obišovciach. Pozývam 

všetkých tých, mladých tohto roku 

pobirmovaných. 

 „STRETNUTIE FARSKEJ 

A EKONOMICKEJ RADY“– bude v utorok 

19. septembra 2017 o 19
00 

hod na farskom 

úrade v Obišovciach. Účasť všetkých členov 

nutná. 

 „POMOC PRI ODPUSTOVEJ 

SLÁVNOSTI“ – prosím o pomoc pri 

odpustovej slávnosti a jej organizovaní. 

Zapíšte sa prosím pri východe z kostola na 

jednotlivé služby pri odpustovej slávnosti. 

Ďakujem za vašu pomoc. Tiež je potrebné 

nahlásiť ŠPZ vašich návštev, aby ich pustili do 

vašich dvorov. Treba uviesť vaše číslo domu 

vaše meno a priezvisko ku komu idú a ŠPZ 

vašich blízkych. Ďakujem. 

 „POĎAKOVANIE ZA ÚRODU“ - v piatok 

22. septembra 2017 vás pozývam na ďakovnú 

omšu za úrodu v Kysaku aj Obišovciach. 

Prosím šikovné ženy, aby pripravili peknú 

dekoráciu z plodov zeme. Povzbudzujem 

k hojnej účasti.  

 „POŽEHNANIE ŠKOLSKÝCH 

AKTOVIEK“ - bude  v piatok 22. septembra 

2017 aj v Kysaku aj v Obišovciach. 

Povzbudzujem k účasti žiakov, študentov a 

rodičov. Zároveň to vtedy  bude prvá sv. omša 

pre deti a mladých. 

 „MILODAR“ – ďakujem za milodar 

z pohrebu Márie Mackovjakovej darovala 

rodina na Kostol 50,-€ z pohrebu Margity 

Sokolovej darovala rodina 230,-€. Ďakujem za 

milodary. 
  

Stanovy ružencového bratstva 
 

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má 

minimálne 9 rokov veku.   

Záväzky, ktoré člen na seba prevzal vstupom do 

Živého, Svätého alebo Večného ruženca sú jeho 

osobnými záväzkami, to znamená, že ich musí plniť 

sám, nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba. 

člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok 

namiesto iného člena (manžela, syna, dcéry, 

kamaráta...), ktorý sa sám modliť nechce; 

členovia Živého ruženca sú povinní raz za 

mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí na modlitbe, 

po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev; 

Deti od 9 do 14 rokov veku, ktoré sú členmi Živého 

ruženca: — nemajú právo voliť  

Deti od 15 do 17 rokov veku, ktoré sú členmi 

Živého ruženca: — majú právo voliť  

Za horliteľa ružencového bratstva môže byť 

zvolený ktorýkoľvek člen Živého ruženca, na 

obdobie 3 rokov, nadpolovičnou väčšinou hlasov 

voličov. 

Hociktorý člen Živého ruženca môže byť za 

horliteľa RB zvolený i viackrát za sebou. 

Finančnú komisiu RB tvorí: — horliteľ RB ako člen 

nevolený a — minimálne 2 volení členovia, ktorí sú 

členmi Živého ruženca. 

Horliteľ ruže má na starosti výmenu tajomstiev 

posvätného ruženca každú prvú nedeľu v mesiaci 

alebo v iný vopred stanovený deň na 

spoločnom stretnutí členov Živého ruženca. 

Ružencové tajomstvá vymieňa tak, aby sa každému 

členovi ruže postupne menili tajomstvá: — 

žrebovaním (odporúča sa), — alebo v poradí, v 

akom nasledujú za sebou.



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Cnosti – Úcta 

Čo je to úcta? Nakoľko slovo latinské reverentia je 

širšie, než slovenské úcta, budem používať na popis 

podstaty tejto čnosti aj iné slová, ktoré celý ten široký 

význam dopĺňajú, napríklad obdiv alebo úžas. Človek 

reverencie je človek, ktorý žasne pred vecami a pred 

ich Tvorcom alebo tvorcami a toto ho potom vedie 

k pokornej odozve. O tom, že v našom svete úcta 

a obdiv chýbajú nás presviedča množstvo lapsusov 

nielen v profánnej sfére, ale žiaľ vo na sfére duchovno 

náboženskej. Napríklad ako inak pochopiť povedzme 

kňaza, ktorý príde do farnosti, kde sa jeho predchodca 

zodral, aby nasadil množstvo dobrých vecí a tieto veci 

po čase aj vzklíčili a keď príde po ňom niekto iný, jeho 

najdôležitejším úsilím je to, čo našiel eliminovať alebo 

výslovne zničiť? Takéto praktiky sú nielen za srdce 

chytajúce, ale sú aj znakom arogancie a malého ducha, 

ktorý nenachádza v sebe odvahu, aby skúmal dobro, 

ktoré našiel a pred týmto dobrom sa úctou a pokorou 

sklonil.  

Na profánnej úrovni vlastne samotný ateizmus je 

výsledkom nedostatku úcty a obdivu. Lebo ak by 

človek bol schopný prenikať do podstaty stvoreného 

sveta, neostalo by mu nič iné, iba neustále žasnúť nad 

všetkým tým, čo nájde a za týmto potom hľadať 

Tvorcu. Istí tvorcovia reklamy, ktorou nabádali ľudí 

k ochrane prírody napísali na veľký billboard na pozadí 

ktorého boli naše veľhory nápis: „Objavuj, obdivuj, 

ochraňuj!“ Nabádali tým ľudí k reflexii nad tým, čo 

vidia, ktorá by potom automaticky viedla k úcte, bázni 

a obdivu pred Tvorcom toho všetkého a ako dôsledok 

potom aj k ochrane tohto diela.  V materialistickom 

a pôžitkárskom svete, kde sú ľudia utopení 

v zahľadenosti do seba samých a v čumení do 

vlastného pupka je bežným javom, že duch úcty 

a obdivu je vytláčaný. Keď sa toto stane, mravný život 

bude udusený v samých svojich koreňoch. Súčasný svet 

hovorí často o tom, ako je nutné mať „otvorenú 

myseľ“, no iba zriedkavo nástojí na tom, aby sa človek 

staval do postoja úcty, úžasu a obdivu, ktorý je 

v skutočnosti postojom otvorenosti mysle voči 

objektívnej pravde. Úcta a obdiv je teda matkou 

mravného života a to preto, lebo človeku dovoľuje 

spoznávať, čo je a čo nie je dobré a hodné úcty. Úcta 

a obdiv sú čnosti, ktoré nám dovolia ujsť od ponurého 

zamestnávania sa len sebou samými a zotrvávania 

v sebaobdive a od vyhľadávania len svojich vlastných 

záujmov. Človek musí byť v kontakte aj s bohatstvami, 

ktoré ležia mimo neho, aby mohol seba samých uniesť 

a vystáť. Ako povedal Dostojevský: „Človek, ktorý sa 

klania pred ničím, nebude nikdy schopný uniesť 

bremeno seba samého.“ Úcta nás rozširuje, 

zahľadenosť do seba nás zužuje. To je dôvod prečo 

Platón radil: „Svoje deti by sme mali urobiť 

bohatými nie na zlato, ale na úctu.“ Postoj neúcty, 

hoci veľmi populárny hlavne medzi komikmi, je 

v skutočnosti veľkou slabosťou. Zvyk vysmievať sa 

tradičným hodnotám, ktoré vyrastajú z objektívneho 

poriadku je znakom istej duchovnej slepoty, čo je 

charakterová vada, ktorú sa dá sotva závidieť. Jestvujú 

dve formy neúcty. Prvá vychádza z pýchy. V tomto 

prípade človek je tak veľmi fascinovaný sám sebou, že 

jediné, čo ho ovláda a zaujíma je iba to, čo vylepší jeho 

prestíž, čo mu prinesie pocty a čo ho urobí slávnym. 

Takýto človek sa nikdy neponára do hĺbky vecí. 

Nezaujímajú ho samotné hodnoty. Nezaujíma ho 

spravodlivosť, ani obeta, ani oddanosť objektívnym 

hodnotám. Jeho pýcha je centrom jeho života, ktoré ho 

úplne pohlcuje. Druhá forma neúcty vyrastá zo 

zmyselnosti alebo sebeckej túžby, ktorú scholastici 

nazývajú „žiadostivosť“. Takýto človek si vždy kladie 

otázku, či veci alebo ľudia, ktorými sa zaoberá sú 

alebo nie sú pre neho predmetom pôžitku. Aj človek 

tohto typu, podobne ako človek pýchy je slepý voči 

základnej hodnote vecí. Vec nie je pre neho predmetom 

obdivu pre to, čím je, ale iba pre to, ako mu, jemu 

samému a len jemu, slúži. Čo mu neslúži neberie. 

Paradoxom je, že úcta, ktorá sa sústreďuje nie na 

veľkosť nás samých, ale na niečo iné, ako sme my, je 

skutočným znakom našej vlastnej veľkosti. No 

človek si nebude schopný uvedomovať alebo si vážiť 

veľkosť mimo seba, ak nebude mať v sebe vypestovanú 

kombináciu úcty a pokory. Iba tieto dve čnosti, ak 

kráčajú ruka v ruke, budú schopné zabezpečiť nám – 

bez toho, že by sme sa o to snažili – našu veľkosť. 

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:  ............................................................................... 

 

Vyriešenú tajničku odovzdajte v sakristii v Obišovciach a Kysaku do 22. septembra 2017      


