
Farský list ČÍSLO 39/2017
                              

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

Liturgický program 25. september – 01. október  2017 

25.09.2017 Pondelok 
Féria      
Obišovce 07:00 sv. omša - †Jozef, Anna, Jozef Mikluš 

26.09.2017 Utorok 

Féria     

Kysak 
06:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

07:00 sv. omša - †Jaroslav Lupač 

27.09.2017 Streda 

Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka 

Obišovce 16:30 sv. omša -†Za duše v očistci 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť  

18:00 sv. omša -†Jolana, Ján Koncovi 

28.09.2017 Štvrtok 

Féria 

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša -†Jozef Ščepita  

29.09.2017 Piatok 

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok  

Obišovce 18:00 sv. omša -†Ľubica Micháleková 

Kysak 
17:00 sv. omša -†rod. Semančíkova, Buncova, Šoltýsova, 
Miženková 

30.09.2017 Sobota 

 Sv.Hieronyma, kňaza  a učiteľa Cirkvi - spomienka  

Obišovce 

15:30 Fatimská pobožnosť 

16:30 sv. omša - *Za dobrodincov farnosti 

18:30 sv. omša - *Za chorých a za oslobodenie 

21:00 sv. omša - *Za mladých arcidiecézy 

01.10.2017 Nedeľa  

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

 
Obišovce 
 

06:30 sv. omša -*Za farnosť  

08:00 sv. omša -*Za rodiny a rozpadnuté manželstvá   

10:30 Slávnostná svätá omša - Zasvätenie arcidiecézy 

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 28 september 2017 – Brigáda pred odpustovou slávnosťou od 09:00 hod    

Kysak 29. september 2017 - rod. Vargova, Jurčákova, Baštova, Sviatkova  
 

Myšlienka:  „Boh nám neprikazuje milovať ho tak silno a takým spôsobom, ako 
si to zasluhuje, lebo pozná naše hranice. Preto nežiada od nás to, čo 
nedokážeme splniť. Skôr nám prikazuje milovať ho podľa našej sily, z celej 
duše, z celej mysle a z celého srdca.“ sv. páter Pio                                                                                



 

Oznamy 

 

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ – Ďakujem za vašu obetu. Spolu 

sme darovali 367, 60,- € Obišovce 106,-€, 

Kysak 261, 60,- €. Úprimne ďakujem.             

 „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 druhý 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 tretí 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 13. októbra 2017 o 19
00

hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

  „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. 

  „PIATKOVÉ OMŠE PRE DETI“ - 

v piatky podľa vyhlásenia vo farských 

oznamoch okrem prvopiatkového týždňa, 

pozývam rodičov spolu s deťmi na sväté 

omše, ktoré sú moderované práve pre nich. 

Tiež chcem povzbudiť aj mladých ľudí zvlášť 

pobirmovaných, aby sa zapojili ako animátori 

a organizátori. Povzbudzujem k účasti.   

 „MILODAR“ – ďakujem za milodar z krstu 

Michala Kolcúna darovala rodina na kostol 

50,-€. Ďakujeme.  

 „MODLITBA RUŽENCA V OKTÓBRI“ – 

v mesiaci október vás pozývam na modlitbu  
 

 

ruženca pol hodiny pred sv. omšami v Obišovciach 

a Kysaku.    

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. 

 

 

Pozývam srdečne čím viacerých k 

 tomu, aby sme sa zapojili do živého 

ruženca. Nebuďme ľahostajný 

k tejto úžasnej modlitbe. Vytvorme 

ešte jednu ružu. Povzbudzujem 

mladých k vstupu do živého 

ruženca.  



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

Duchovná obnova pred slávením celodiecéznej Fatimskej soboty 07. októbra 2017 o 09:00 hod.  

Pondelok - 02. októbra 2017 Obišovce svätá omša o 18:00 hod. Celebruje, Pavol Štefurik,  
farár v Brestove.     

Téma:  Anjel strážny -  úcta k nemu v živote kresťana katolíka  

 

Utorok – 03. októbra 2017 Obišovce svätá omša o 18:00 hod. Celebruje, Juraj Valluš,  farár 
vo Svini.  

Téma: Fatimské posolstvo v konkrétnom živote kňaza i laika 

 

Streda – 04. októbra 2017 Obišovce svätá omša o 18:00 hod. Celebruje, Jozef Mihok,  farár vo 
Veľkej Lodine 

Téma: Úloha Márie v dejinách spásy a v osobných dejinách človeka   

 

Štvrtok – 05. októbra 2017 Obišovce svätá omša o 18:00 hod. Celebruje, Martin Gnip, farár v 
Budimíri    

Téma: Mária ako prejav Božieho milosrdenstva 

 

Pozývam všetkých srdečne na túto 
duchovnú obnovu v Diecéznom 

sanktuáriu Ružencovej Panny Márie 
v Obišovciach pri svätých omšiach od 02. 
októbra – 05. októbra 2017 o 18:00 hod.



 

 

 

POZVÁNKA NA ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ 
CELODIECÉZNA PÚŤ K MILOSTIVÉMU OBRAZU  

V SANKTUÁRIU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE V OBIŠOVCIACH 

100. VÝROČIE ZJAVENÍ VO FATIME 1917 - 2017   

 
SOBOTA 30. SEPTEMBRA – NEDEĽA 1. OKTÓBRA 2017 

 

sobota 30. septembra 2017 

 

15:00 hod - Korunka k Božiemu milosrdenstvu – Privítanie pútnikov a modlitba s duchovným otcom 

Michalom.   

15:30 hod – Celodiecézne večeradlo - „Jediná zbraň, ktorá zostáva je ruženec“. Modlitba Radostného 

ruženca – (pripraví ružencové bratstvo  z Obišoviec a Kysaku)  

16:30 hod – Otváracia svätá omša - Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup,  

17:30 hod – Modlitba Bolestného ruženca spojená s modlitbou za oslobodenie.   

18:30 hod - Svätá omša za všetkých chorých, nielen telom, ale aj duchom, spojená s modlitbami za 

oslobodenie. - PhDr. Imrich Degro PhD. „Spoločenstvo Sv. Michala Archanjela“ a „spoločenstvo sv. Pátra 

Pia v Kysaku“   

20:00 „Kde si?“ Kerygma „Hudobná katechéza“  

21:00 Svätá omša za mladých a pre mladých, Mgr. Štefan Kaňuk. Hudobné zoskupenie Kočiš - Band  

22:30 Krížová cesta – “Triumf srdca“, mladí Košickej arcidiecézy  

23:30 Nočná eucharistická adorácia (v kostole) 

 

15:00 – 21:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre pútnikov 

 

nedeľa  1. októbra 2017 

 

05:00 – Slávnostné ranné chvály ku cti Ružencovej Panny Márie + Ruženec svetla 

06:30 – Svätá omša za všetkých farníkov, Mgr. Michal Harakaľ, administrátor farnosti 

08:00 – Svätá omša za rodiny a za rozpadnuté manželstvá. 

ThDr. Štefan Novotný, PhD. Rektor kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.  Zbor sv. 

Kataríny Alexandrijskej v Kysaku. 

09:15 – Fatimská pobožnosť  - Slávnostný ruženec  - Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 

v Košiciach – modlitbe predsedá Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita   

10:30 – Slávnostná svätá omša – Zasvätenie  arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie  - Mons. 

Benard Bober, arcibiskup-metropolita  
Spevácky zbor z Farnosti Krista Kráľa v Prešove - Sekčove  

 

08:00 -12:00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre pútnikov 

(Po skončení slávnostnej svätej omše bude požehnanie náboženských predmetov pri vonkajšom oltári) 

 

Všetkých vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie  

do Diecézneho sanktuária v Obišovciach. 
 


