
Farský list ČÍSLO 41/2017
                              

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

Liturgický program 09. – 15. október  2017 

09.10.2017 Pondelok 

Féria     

Obišovce 
06:30 modlitba posvätného ruženca 

07:00 sv. omša - †rod. Petríkovej, Bončíkovej 

10.10.2017 Utorok 

Féria     

Kysak 
17:30 modlitba posvätného ruženca 

18:00 sv. omša - †Štefan, Margita, Ján Jarný 

11.10.2017 Streda 

Sv. Jána XXIII – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
16:00 modlitba posvätného ruženca 

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

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť  

18:00 sv. omša -†Stanislav Kliment 

12.10.2017 Štvrtok 

Féria 

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša -†Andrej Síkora  

13.10.2017 Piatok 

Zasvätenie farnosti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie 

Obišovce 

15:00 Eucharistická adorácia 

17:30 modlitba posvätného ruženca 

18:00 sv. omša -†Viktor, Anna, Mária  

14.10.2017 Sobota 

 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00  Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - †Terézia, Jozef Kriškoví 

15.10.2017 Nedeľa  

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 08:00 sv. omša -*Jozef Žigraj 70r.  

Kysak 10:00 sv. omša -*Za farnosť  

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 14. október 2017 – rod. Daduľákova, rod.Vargova  

Kysak 13. október 2017 – rod. Kolárova, Balogova, Strakova, Tóthova  
 

Myšlienka:  „Ak nevládzete robiť dlhé kroky na ceste, po ktorej vás Pán vedie, uspokojte sa 

s malými krôčikmi a trpezlivo čakajte, až vám dorastú nohy na behanie, či lepšie krídla na 
lietanie. Buďte spokojná, dcéra moja, že ste zatiaľ malou včielkou v úli, včeličkou, ktorá 

veľmi skoro dorastie na veľkú včelu, schopnú robiť med (...).“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy 

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE 

MLADÝCH“ – bude v piatok 20. októbra 

2017 o 19
00

hod na farskom úrade 

v Obišovciach. Pozývam.  

 „ĎAKUJEM ZA POMOC PRI 

ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI 

A FATIMSKEJ SOBOTY“ – Ďakujem 

za pomoc pri odpustovej slávnosti a jej 

organizovaní. Som vďačný Bohu za 

každého z vás, ktorý ste sa  angažovali pri 

príprave, zabezpečení a priebehu tak 

významnej udalosti ako je celodiecézna 

púť. 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.   

  „MODLITBA RUŽENCA 

V OKTÓBRI“ – v mesiaci október vás 

pozývam na modlitbu ruženca pol hodiny 

pred sv. omšami v Obišovciach a Kysaku.  

 „ZASVÄTENIE FARNOSTI 

NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY 

MÁRIE“ – v piatok 13. októbra 2017 

pozývam celú farnosť na zasvätenie sa 

Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie do 

farského kostola Ružencovej Panny Márie 

v Obišovciach. O 15
00 

hod začne 

eucharistická adorácia spojená s modlitbou 

korunky Božieho milosrdenstva. Potom 

nasleduje O 17
30

 hod  modlitba posvätného 

ruženca. Po modlitbe bude slávnostná svätá 

omša. Po svätej omši pozývam na krátky 

program o Fatime, ktorí si pripravili naši 

mladí. Pozývam na túto udalosť celú 

farnosť.  

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ 

VÝDAJE FARNOSTI“ – budúcu nedeľu  

 

15. októbra 2017 prosím o zbierku na 

investičné výdaje farnosti v Obišovciach 

a v Kysaku. Ďakujem. 

 „SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA“ – 

Členovia SSV si môžu vyzdvihnúť  

v sakristii podielové knihy a kalendáre na 

rok 2018. Je potrebné tiež uhradiť členské 

5,-€ Ďakujem.   

Modlitba za vnútorné uzdravenie 

Každý si nesieme životom rôzne zranenia a 

prežívame rôzne problémy. Prejaviť sa to môže 

v rovine telesnej, psychickej i duchovnej alebo 

aj vo všetkých naraz. V duchovnej oblasti 

uzdravenie spočíva v odpustení tým, ktorí nám 

ublížili. No nie je vždy nutné, aby sme sa 

v odpustení stretli s tými, ktorí nám ublížili 

(rodičmi, súrodencami, inými). Pretože ak by 

došlo k stretnutiu, mohlo by to priniesť ďalšie 

zranenia mne alebo tým druhým. 

Druhý krok k uzdraveniu spočíva v tom, že 

prežijeme znovu zraňujúcu situáciu, ale tento 

krát už spolu s Ježišom. Napríklad: môžem si 

seba predstaviť ako malého chlapca 

(dievčatko), ktoré sa hnevá na svoju matku či 

otca, lebo ma nechcú objať, pričom ja veľmi po 

tom túžim. A túto emóciu ako malý chlapec 

(dievčatko) zdieľam teraz s Ježišom a takýmto 

spôsobom môže táto emócia vyjsť von, na 

povrch. Teda nehovorím o tom ako o niečom 

minulom, ale hovorím o tom s Ježišom. A keď 

o tom s Ježišom hovorím, môžem od neho 

prijať lásku. Ježiš môže toto prázdne miesto 

v srdci vyplniť. 

Pozor nefunguje to ako mágia. Nemôžeme 

očakávať, že táto metóda prinesie okamžité 

uzdravenie. Často to trvá dlhšiu dobu a treba to 

opakovať. 

Niekedy však potrebujeme nielen duchovné 

uzdravovanie, ale aj odbornú pomoc 

psychológa. Pokračovanie nabudúce... 

  
 



 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

CNOSTI - Vernosť 
Čo je vernosť? Je to čnosť, ktorá nám 

umožňuje pevne vytrvať v žití svojho záväzku. 
Život bez záväzku je život nezrelý. Už sme si 

o tom hovorili pri iných čnostiach. No nateraz si 

povedzme aspoň to, že každý človek sa musí 

niečomu v živote naplno oddať a tomuto potom 

zasvätiť všetko ostatné. Na vernosť tomu, čomu sa 

oddal musí nasmerovať všetky svoje energie. Bez 

záväzku je život povrchným, bezcieľnym, 

prázdnym a egoistickým. Sľub vernosti sa môže 

odohrávať na troch rozličných rovinách. Môžeme 

hovoriť o záväzku nejakej úlohe, napríklad 

nejakému projektu, poslaniu, vízii; o záväzku 

ideálu, napríklad spravodlivosti, pravde či kráse; 

a o záväzku inému človeku, napríklad 

v manželstve, ako to vidno na príbehu Mooseho 

Krausea, keď verne žil svoj manželský sľub, ktorý 

dal svojej manželke Elise v deň svadby. Do tohto 

posledného patrí aj záväzok napríklad rehoľnému 

stavu, či kňazstvu, hoci tieto záväzky sú 

celistvejšie: určite zahŕňajú aj úlohu a ideál.  

Dnešná spoločnosť, ako hovoria odborníci, je 

charakterizovaná mnohými problémami. Jedným 

z nich – ak nie najvýraznejším – je kríza záväzku. 

Ľudia sa na život pozerajú veľmi relatívne a z tohto 

pohľadu nie je možné, podľa nich, urobiť žiaden 

permanentný záväzok. Preto sa ľudia nevydávajú 

alebo neženia a odmietajú oddať sa na celý život 

permanentnému životnému stavu, ako napríklad 

kňazskému alebo rehoľnému životu. A tí, ktorí tak 

urobili, povzbudzovaní takýmto relatívnym 

videním myšlienky záväzku, svoje záväzky 

vyjadrené sľubmi dosť často opúšťajú. Je to však 

veľký problém, pretože bez záväzku nie je možné 

uskutočniť nič trvalé. A čo je najhoršie, bez 

záväzku nie je možná dôvera. Ako môžem veriť 

človeku, alebo sa spoliehať na človeka, o ktorom 

neviem či neutečie odo mňa vo chvíli, keď ho 

najviac potrebujem? Spomeňme si na opustené deti 

v rozbitých manželstvách, na manželských 

partnerov pokorených odmietnutím zo strany toho, 

na ktorého vsadili všetko, na ľudí vo farnosti, 

ktorým sa ožení kňaz a pritom tak veľmi mu 

dôverovali, na spolupracovníkov človeka pri 

dôležitom projekte, ktorý sa nabalí a odíde 

k niečomu pohodlnejšiemu (por. Judáša v Jn 13, 

30: „...a bola tma). Takéto správanie spôsobuje 

ľuďom skutočné rany a niekedy priam neskutočné 

utrpenie. No najhoršie je, že takíto ľudia sami sa 

nebudú ochotní nikdy ničomu zaviazať, lebo už 

neveria nikomu a v nič. Všetko sami začnú 

relativizovať. Kde potom ľudia nájdu istoty? Je 

treba, však, povedať, že nie každá vernosť je 

dobrá. Vernosť treba aj testovať. Nie každý 

záväzok je hodný nasledovania. Preto je nutné pred 

uskutočnením záväzku jasne a vo svetle Božieho 

Slova a svojich schopností skúmať, či to, do čoho 

ideme je dobré alebo nie. Inými slovami, či to je 

Božie dielo alebo iba naša fikcia. Ak sa taký 

záväzok uskutočnil, treba ho zrušiť. No k veci sa 

musí pristupovať zodpovedne a nesebecky. No 

platný záväzok sa musí zachovať, aj keď človek 

prechádza údoliami tmy, kríz a často 

osamelosti. Treba zdôrazniť, že pred tým, než 

urobíme trvalý záväzok musíme mať veľké 

množstvo vedomostí ohľadom toho, kto sme 

a čoho sme schopní. Vernosť si požaduje presne 

toľko sebapoznania, koľko si ho požaduje 

sloboda. K vernosti potrebujeme aj odvahu 

i nádej. Vernosť z nás často vytiahne priam 

neskutočné veci, v ktoré by sme nikdy nečakali, že 

ich máme. Slová Matky Terezy sú v tomto zmysle 

veľmi význačné: „Boh od nás nežiada, aby sme 

boli úspešní, ale aby sme boli verní.“ Neschopnosť 

zachovať vernosť prináša nie slobodu ale rozklad, 

nie realizmus ale nestálosť a prelietavosť, nie 

praktickosť ale ochablosť. 

„Prevzaté z prednášok UPC Bratislava“ 

 



 

  

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

Po vyškrtaní nasledujúcich slov získate tajničku, ktorá má 37 písmen. 

AMEN, EUCHARISTIA, EVANJELIUM, FATIMA, INRI, JERUZALEM, LURDY, MATÚŠ,MESTO, 

MIERA, MODLIME SA, NÁDEJ, NÁROD, OBIŠOVCE, RADOSŤ, RIAVA, RODIČIA, SOVA, 

SPOLOČENSTVO, STAROSŤ, SVäTÝ RUŽENEC, TAJOMSTVO, TIARA, TMEL, VETVA, VEŽE, 

VIERA 

K E V A N J E L I U M N T 

S E U J E D Á N U I Á B T 

V P E CH M A R T E R K A M 

Ä I O R A I U R O Ž D O E 

T F E L E R A D N O D Y L 

Ý A C R O O I V T L Á Ť A 

R T J V A Č E S I R S S Z 

U I N O I É E M T O S O U 

Ž M A A M M E N R I R D R 

E A A V O S D A S C A A E 

N Ž I T A A T N M T E R J 

E S E I Ú S V V T E V E A 

C E C V O Š I B O M N O E 

 

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

Vyriešenú tajničku odovzdať do piatku 13. októbra 2017 v sakristii v Kysaku a Obišovciach   
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