
Farský list ČÍSLO 42/2017
                              

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

Liturgický program 16. – 22. október  2017 

16.10.2017 Pondelok 

Féria     

Obišovce 
06:30 modlitba posvätného ruženca 

07:00 sv. omša - †Holpovej, Binzárovej, Vozárovej, Staškovej, Dominik 

17.10.2017 Utorok 

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka      

Kysak 
17:30 modlitba posvätného ruženca 

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

18.10.2017 Streda 

Sv. Lukáša, evanjelistu – Sviatok 

Obišovce 
16:00 modlitba posvätného ruženca 

16:30 sv. omša -†Za duše v očistci 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť  

18:00 sv. omša -†Ján Lengyel 

19.10.2017 Štvrtok 

Féria 

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša -*Za miništrantov 

20.10.2017 Piatok 

Féria 

Obišovce 18:00 sv. omša - *za zdravie vnúčat Juraj, Ondrej, Pavol, Terezka   

Kysak  17:00 sv. omša -†Margita Sokolová  

21.10.2017 Sobota 

 Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00  Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - †Michal Mikula, kňaz 

22.10.2017 Nedeľa  

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 10:00 sv. omša -* Za farnosť 

Kysak 08:00 sv. omša -†Regina, Adolf Husároví 

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 21. október 2017 – rod. Kuncova st., rod. Kuncova ml.  

Kysak 20. október 2017 – rod. Lengyelova, Rybkova, Endrizálova, Novákova.   
 

Myšlienka:  „Kedy si moje srdce odpočinie? Cítim, že puká, a neviem, kam sa obrátiť. Keby 

som aspoň mohol vyplakať tieto svoje vnútorné múky a nájsť tak uspokojenie, bola by to 
určitá úľava. Ale môj zármutok je taký veľký, že mi srdce zmenil na kameň. Teraz už 

chápem, drahý Ježiš, prečo tvoja Matka neplakala, keď hľadela na teba na kríži.“ sv. páter 

Pio                                                                             



 

Oznamy 

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE 

MLADÝCH“ – bude v piatok 27. októbra 

2017 o 19
00

hod na farskom úrade 

v Obišovciach. Pozývam.  

 „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. 

 „MILION DETÍ SA MODLÍ 

RUŽENEC“ - Slovensko sa dňa 18. 

októbra 2017 pripojí k takmer 70 krajinám, 

kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a 

jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 

krajín sužovaných prebiehajúcim 

ozbrojeným konfliktom. Táto globálna 

iniciatíva je už tradične organizovaná 

pápežskou nadáciou ACN - Aid to the 

Church in Need (u nás známou aj ako 

Kirche in Not). Čas konania 00
01 

- 23
59 

hod. 

V našej farnosti sa budeme modliť pred sv. 

omšami v Kysaku a v Obišovciach. 

Pozývam mladých a mladších. Deti 

a rodičov.      

 „MISIJNÁ NEDEĽA“ – v nedeľu 22. 

októbra 2017 slávime „misijnú nedeľu“. 

Pri tejto príležitosti bude aj zbierka na 

misie. Podporme duchovne a materiálne 

misijné dielo.   

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ 

VÝDAJE FARNOSTI“ – dnes v 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 oslobodenie 

Táto modlitba je založená na viere v Ježišov 

prísľub: „tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto 

znamenia ... v mojom mene budú vyháňať zlých 

duchov ...“ (Mk 16,17-18). 

Mnohí jednotlivci i spoločenstva majú hlbokú vieru 

v tento Ježišov prísľub a praktizujú tzv. modlitbu za 

oslobodenie. Existuje viacero foriem tejto modlitby. 

Všetky však majú niekoľko spoločných prvkov: 

rozhovor, vyznanie viery, prijatie Ježiša za svojho 

osobného a jediného Pána i Vykupiteľa, odpustenie, 

zriekanie sa alebo autoexorcizmus, prosba o 

oslobodenie, prosba o naplnenie Duchom Svätým a 

požehnanie. Vždy sa počas týchto modlitieb číta 

Božie slovo (hlavne evanjelia a žalmy). Nie je nutné 

sa pridržiavať nejakých schém, odporúča sa to 

predovšetkým začiatočníkom, ktorí nemajú ešte 

skúsenosť s takouto modlitbou. Je však dôležité 

nechať sa viesť Duchom Svätým a prosiť o svetlo. 

Je veľmi dobre ak sú prítomní pri tejto modlitbe 

ľudia s darom rozlišovania duchov. 

Stáva sa však v našich katolíckych spoločenstvách, 

že sa modlitba za oslobodenie zamieňa alebo 

zmiešava s exorcizmom. Medzi nami katolíkmi sú 

laici, ktorí pri modlitbe oslobodenia v Ježišovom 

mene vyháňajú priamo zlých duchov z ľudí, za 

ktorých sa modlia, pričom sa odvolávajú na prísľub 

z evanjelia (porov. Mk 16,17-18). Vidíme, že Ježiš 

dáva túto autoritu všetkým, ktorí budú v neho veriť. 

Avšak Cirkev obmedzila túto autoritu len pre tých, 

ktorých k tomu výslovne poveruje. V pravoslávnej 

Cirkvi túto autoritu ma každý kňaz, a 

v protestantských cirkvách aj veľa laikov. A tak sa 

stáva, že aj v Katolíckej cirkvi vedúci komunít 

a spoločenstiev napodobňujú svojich 

protestantských bratov a vyháňajú démonov 

vlastnou autoritou. Áno, je to autorita, ktorú Ježiš 

dáva všetkým, ale Cirkev z opatrnosti, a preto, aby 

nás chránila, obmedzila túto autoritu len na 

niekoľkých jednotlivcov. 

Pokračovanie nabudúce... 

  
 



 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
 

CNOSTI - VESELOSŤ 
Boh nám do srdca vložil slnečné miesta; prečo by 

sme ich mali chrániť pred svetlom?“ Tieto „slnečné 

miesta“ nám jasne hovoria o tom, že veselosť je 

čnosť ustanovená Bohom a že je praktickým 

znakom Božieho milosrdenstva. Ak ustarostenosť 

je váha, potom veselosť je protiváha; jedno je 

gravitácia (tlačenie k zemi), druhé levitácia 

(pozdvihnutie od zeme). Mahatma Gandhi sa 

dotkol nebezpečenstva, do ktorého upadol 

depresívny Hamlet, keď napísal: „Zmysel pre 

humor je tyčou, ktorá vyvažuje naše kroky, ako 

tak kráčame po lane nášho života.“ V čom spočíva 

podstata skutočného humoru? Poznáme totiž aj 

humor, ktorý v skutočnosti nie je humorom. 

Humor spočíva v schopnosti človeka rozpoznať 

nezhody života. Encyklopédia Britanica definuje 

v tomto zmysle definuje zmysel pre humor takto: 

„Je to vnútorná schopnosť človeka 

dobrosrdečne uvažovať nad rozpormi života 

a toto svoje uvažovanie (slušne) vyjadriť v reči, 

v literatúre alebo v iných formách umenia.“ 

Toto je veľmi dobrá definícia. Keď skúmame 

skutočný humor zistíme, že ak sme čosi označili 

alebo neoznačili za humor – často preto, že by sme 

to vedeli – malo to presne tieto črty: lebo to, čo sa 

povedalo poukázalo na nejaký rozpor života. 

Veď o čom inom sú skutoční humoristi? Nie o tom, 

že majú nos či oči, ktoré rozpoznávajú skutočnú 

podstatu veci a toto vedia vyniesť na svetlo? 

Skutočný humorista vie perfektným spôsobom 

poukázať na hlúposti, ktoré ľudia robia, aj keď sa 

tvária ako múdri. Presne takto funguje humor aj vo 

Svätom Písme. Napríklad: v Žalme 2 sa popisujú 

králi tohto sveta, ktorí kujú plány proti Pánovmu 

Pomazanému, no pritom zabúdajú, že Boh sa na 

nich pozerá: „Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im 

vysmieva; Pán na nich privedie posmech,“ hovorí 

žalm (1-4). Nevedia totiž, že čo robia je hlúposť. 

Dôvodom pre humor Boha je tu hlúposť, rozpor 

v tých, ktorí sa vážne snažia urobiť sa väčšími, 

než v skutočnosti sú. Odmietajú uznať, že ich 

život úplne závisí od Boha. K tomu, aby sa mohli 

postaviť proti svojej pýche, potrebujú istú dávku 

zdravého sebapoznania. No tú nemajú. Ak by mali 

zmysel pre humor – ako si to naznačíme ďalej – 

tak by to dokázali. Ďalším miestom je napríklad 

Žalm 37: „Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému 

a škrípe proti nemu zubami. Ale Pán sa mu smeje, 

lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň.“ (12-13). 

Takýchto miest je v Písme neúrekom. Jedným 

z najkrajších je v evanjeliách podobenstvo 

o boháčovi, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu 

a on sa rozhodol postaviť si väčšie sýpky. No 

zabudol, že podstata jeho života leží v niečom 

úplne inom. Preto mu Pán hovorí: „Blázon! Ešte 

tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si 

nahonobil, čie bude?“ (Lk 12, 20).  

Človek, ktorý má zmysel pre humor, však 

nerozpoznáva rozpory len v životoch druhých, ale 

aj v živote svojom vlastnom. A možno hlavne 

v sebe samom. Takúto myšlienku nesie aj náš 

úvodný príbeh o Cousinsovi. Mnohoráz seba 

samých a svoj život berieme tak vážne, že nám to 

spôsobuje vážne problémy. A dôsledkom sú 

úzkosti, depresie, konflikty. Nevieme sa zobrať 

ľahšie, vtipnejšie. Nepríjemným dôsledkom je aj 

to, že nikdy neodrastieme, ani osobne ani 

profesionálne. Pekným príkladom je učenie sa 

cudzieho jazyka. Keď sa človek učí cudzí jazyk 

v cudzej kultúre je jasné, že vždy vyznie ako 

„blbeček“. A toto je ťažké povedomie, hlavne pre 

človeka, ktorý je starší a už aj snáď úspešný 

a vážený. Dôsledkom môže byť, že ak nebude 

schopný nechať sa iným zo seba smiať, bude 

hovoriť len to, čo vie, alebo nebude ochotný mýliť 

sa a začne sa vyhýbať ľuďom a s nimi 

nekomunikovať.  

„Prevzaté z prednášok UPC Bratislava“ 

 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

Z mariánskej piesne v podaní Hanky Servickej:  „Matka, zachráň nás, ....... (dokončenie tvorí  tajničku 

osemsmerovky) 

Po vyškrtaní nasledujúcich slov získate tajničku, ktorá má 45 písmen. 

ARCHA, ARCHANJELI, CESTA, CIRKEV, DOMY, ELITA, EUCHARISTIA, FARBA, FATIMA, CHARITA, 

JEŽIŠKO, KNIHA ŽALMOV, MODLITBA, NEBESIA, ODPUST, OMŠA, OTEC, PIETA, PRÍLEŽITOSTI, 

PROROCI, RUŹENEC, RYBA, STROM, TALENT, TÚŽBA, VLASŤ 

N A R CH A N J E L I T A A 

P S B E T N A E L Ú K S T 

R R M R U U E T Ž N N N S 

O U Í Ý A CH Č B I I E A U 

R S Ž L Z F A H E L Š A P 

O Y H E E Y A R A S N K D 

C I B E N Ž M T I E I V O 

I S Š A A E I E I S T A V 

R T C L I R C T K M T L P 

K R M E A A Ď E O S A I C 

E O A CH Š N R E S S E E A 

V M U M M E Š CH Ť T T N Á 

Y M O D L I T B A O A I S 

 

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

  

Vyriešenú tajničku odovzdať do piatku 20. októbra 2017 v sakristii v Kysaku a Obišovciach   
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