
Farský list ČÍSLO 43/2017
                              

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

Liturgický program 23. – 29. október  2017 

23.10.2017 Pondelok 

Féria     

Obišovce 
06:30 modlitba posvätného ruženca 

07:00 sv. omša - †Holpova, Ficova, Petríkova, 

24.10.2017 Utorok 

Féria      

Kysak 
17:30 modlitba posvätného ruženca 

18:00 sv. omša - †Alžbeta, Štefan Gregoví 

24.10.2017 Streda 

Féria 

Obišovce 
16:00 modlitba posvätného ruženca 

16:30 sv. omša -†Za nenarodené deti 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť  

18:00 sv. omša -†Jaroslav Lupač 

26.10.2017 Štvrtok 

Féria 

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša -* Za uzdravenie Heleny 

27.10.2017 Piatok 

Féria 

Obišovce 18:00 sv. omša - †Peter Dubovský   

Kysak  17:00 sv. omša -† Žofia Okrajková 1. výr 

28.10.2017 Sobota 

 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok 

Obišovce 
07:00  Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - †Ernest a jeho rodičia 

29.10.2017 Nedeľa  

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 08:00 sv. omša -* Za farnosť 

Kysak 10:00 sv. omša -*Justína, Stanislav Seligoví 50.výr. sob. 

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 28. október 2017 – rod. Radvanszka ., rod. Lištinská.  

Kysak 27. október 2017 – rod. Seligova, Tereščákova, Fiasova, Brezova.   
 

Myšlienka:  „Modlime sa vrúcne, pokorne a vytrvalo. Pán je otec, ten 
najláskavejší a najlepší zo všetkých. Nie je možné, aby ho nedojalo volanie jeho 

detí..“ 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. 

 „SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED 

DUŠIČKOVOU OKTÁVOU A PRVÝM 

PIATKOM“ - Pozývam všetkých k úprimnej 

spovedi, aby sme v nasledujúcom období 

vyprosovali dušiam v očistci milosti potrebné 

pre plnosť spásy. Spovedať budem pol hodiny 

pred modlitbou ruženca. Vo štvrtok budem 

spovedať od 15
00 

hod. Táto spoveď bude platiť 

aj na prvý piatok. Chorých budem spovedať 

v piatok 27. októbra 2017 od 07
00 

hod. 

Povzbudzujem k účasti.      

 „MISIJNÁ NEDEĽA“ – dnes v nedeľu 22. 

októbra 2017 slávime „misijnú nedeľu“. Pri 

tejto príležitosti je aj zbierka na misie. 

Podporme duchovne a materiálne misijné 

dielo.   

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ – ďakujem za  zbierku na 

investičné výdaje farnosti v Obišovciach 112,-

€ a v Kysaku 279,76,-€. Spolu sme obetovali 

391,76 €. 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. 

 „MILODAR“ – Ďakujem za obetu 

novomanželom Martinovi a Diane Gállovím, 

darovali na kostol 200,-€, Ďakujem Petrovi 

a Helene Seligovím darovali na rekonštrukciu 

oltára Božského srdca Ježišovho 100,- € 

Úprimné ďakujem. 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE PRE 

DOSPELÝCH“ mladšia skupina - bude 

v nedeľu 29. októbra 2017 o 18
00 

hod. 
 

na 

farskom úrade. Pozývam manželov aj 

slobodných. 

 „PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SVÄTÉ 

PRIJÍMANIE“ - je k dispozícia na zadnej strane 

farského listu, alebo na našej webovej stránke. Je 

potrebné vyplnenú prihlášku priniesť do sakristie 

duchovnému otcovi do 05. novembra 2017. Prvé 

sväté prijímanie je záležitosťou farnosti a nie 

školy, ktorú vaše dieťa navštevuje.        

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI 

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci 

získať úplné odpustky pre duše verných 

zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie 

je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. 

novembra nábožne navštíviť kostol alebo 

kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím 

v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca 

a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. 

Tieto odpustky možno získať od poludnia 

predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného 

dňa.  

Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz 

denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. 

novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa 

pomodliť za zosnulých. Okrem týchto 

odpustkových úkonov je potrebné splniť tri 

podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko 

predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej 

istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca 

modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto 

dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k 

hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú 

získať iba pre duše v očistci. Odpustky sú 

odpustenie časného trestu pred Bohom za 

hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... 

Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či 

oslobodzujú od časného trestu za hriechy 

čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže 

odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať 

za zosnulých (KKC 1471). 
 

 



 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

 
CNOSTI - VIERA

Viera je vec tak základná, že bez nej nie sme 

schopní vidieť nič. Poznámku Johna Dryden, že 

„rozum nevidel nič, dokedy sa neprebudila 

k životu viera“, potvrdilo a znova potvrdzuje 

množstvo vynikajúcich vedcov. Napríklad Norbert 

Wiener, „otec kybernetiky“. Svojim spoluvedcom 

odporúča, aby mali vieru, že vesmír je dielom 

Boha, ktorý do neho vtlačil nie nerozšifrovateľný 

zmätok, ktorý nás môže iba podviesť a zmiasť, ale 

naopak jasne čitateľný dizajn. „Ak nevieme, či 

konkrétny fenomén, ktorý skúmame je dielom 

Boha alebo dielom Satana, sú otrasené samotné 

korene našej viery... Veda je životný štýl, ktorý 

môže prekvitať len vtedy, keď človek je slobodný 

mať vieru.“ Einstein zasa hovorí o akejsi 

„nadradenej uvažujúcej moci“, ktorá je nám 

zjavená v našom „nepochopiteľnom vesmíre.“ 

Tento autor teórie relativity často svojim čitateľom 

pripomínal, že mystický poriadok, ktorý je 

predmetom viery, má prednosť pred malým 

svetom, ktorým sa zaoberá veda: „Najkrajšou 

a najhlbšou emóciou, akú môžeme zažiť je zážitok 

mystického. Tento zážitok je akoby rozsievačom 

každej skutočnej vedy. Človek, ktorému táto 

emócia je cudzia, ktorý nie už schopný žasnúť 

a ponoriť sa do bázne, je ako mŕtvola.“  

Potrebujeme vieru, aby sme mohli mať vedu; 

ale čo je ešte dôležitejšie, potrebujeme vieru, 

aby sme mohli mať zmysel pre to, kým sme 

a kam ideme. Potrebujeme mať vieru, aby sme 

boli schopní rozpoznať svoje miesto v širokej 

schéme vecí. Hovorí sa, že bez viery sme ako 

vitráž v tme. Pre náš život je dôležité, aby sme – 

podobne ako vitráž (farebné okno) – dostávali 

svetlo z vyššieho zdroja, ktoré by – presne tak, ako 

je to pri vitráži – robilo obrazy, ktoré sú na nej 

namaľované viditeľnými a celej vitráži by tak 

dalo zmysel. Načo by bola vitráž, keby sme sa na 

ňu pozerali zvonka dovnútra. Tí, ktorí nemajú 

vieru, sú ako keby sa nachádzali na nesprávnej 

strane vecí: nie ako tí, ktorí sa zvnútra pozerajú 

von, ale naopak, pozerajú sa zvonka dovnútra. 

A nevidia nič! A nechápu zmysel. Chýba totiž 

svetlo, ktoré by vitráži – nášmu životu – dávalo 

zmysel. Alebo by sa podobali človeku, ktorý sa 

pozerá cez teleskop na oblohu z opačnej strany. 

„Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom 

toho, čo nevidíme“, hovorí pisateľ listu Hebrejom 

(Hebr 11, 1). Je to viera, ktorá dáva človeku jeho 

základnú orientáciu a identitu vo svete, ktorý by 

mu bol inak kompletne odcudzený, či už v zmysle 

zmyslu alebo v zmysle osobnom. Viera je rebrík 

k hviezdam. Treba však vedieť rozlišovať: viera 

nie je ani poverčivosť ani ľahkovernosť. 

Poverčivosť je sadnúť si do tmy namiesto do 

slnka, ľahkovernosť je dať súhlas tomu, čo je 

nezmyselné alebo nemožné. „Viera“, ako hovorí 

Pascal vo svojich Myšlienkach „hovorí niečo, čo 

nehovoria zmysly, netvrdí však opak toho, čo 

vnímajú oni; je nad nimi, nie proti nim.“ 

To, čo sme si popísali vyššie, je viera v Boha. No 

tá, aj keď je veľmi dôležitá, nestačí. Takúto vieru 

má aj diabol. Aj ten totiž verí, že jestvuje Boh. No 

aj napriek tomu ostáva diablom. Jestvuje aj vyšší 

stupeň viery a to: viera Bohu. A veriť v tomto 

zmysle znamená „prijať za pravdu to, čo nám 

niekto hovorí pre jeho hodnovernosť.“ Táto 

definícia viery poukazuje na hodnovernosť 

svedka. Ak ten, čo nám čosi tvrdí je pre nás 

hodnoverný, t.j. nikdy nás neoklamal, potom 

veríme všetkému, čo nám povie bez toho, že by 

sme si to overovali. Ak pre nás hodnoverný nie je, 

potom mu neveríme, ani keby hovoril pravdu. 

V tomto zmysle s nami pracoval Ježiš: konal 

zázraky a iné znamenia, aby nás presvedčil 

o svojej hodnovernosti. Takáto viera je však 

v konečnom dôsledku vzťahom. Veriť v Boha nie 

je až také ťažké. Ťažšie je veriť Bohu. Je to ťažšie 

preto, lebo takáto viera je výsledkom skúseností 

s Bohom. 

   „Prevzaté z prednášok UPC Bratislava“ 

 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE.  
Meno a priezvisko: .................................................................................... 
Dátum a miesto narodenia.:....................................................................... 
Miesto krstu: .............................................................................................. 
Otec: .......................................................................................................... 
Matka (aj rod.): .......................................................................................... 
Sobášení v kostole – kde, kedy:................................................................. 
Adresa bydliska: ........................................................................................ 
Tel. číslo rodiča: ........................................................................................ 
Škola: ........................................................ Trieda: ................................... 
Ročníky, v ktorých navštevovalo dieťa hodiny náboženstva: 

prvý....................................druhý............................... 

 

 

(potvrdzuje farský úrad, kde prvoprijímajúci prijal sviatosť krstu) 

 

Potvrdzujem prijatie sviatosti krstu. 
Farnosť: ................................................................................ 
Dátum krstu: ........................................ 
zv. ......................... str. ....................... por. č. ...................... 
podpis a pečiatka: ................................................................. 

 
Ja, otec / matka tohto dieťaťa, vedomý/á si svojej zodpovednosti pred Pánom Bohom za výchovu mojich detí, 
vyhlasujem, že sa vynasnažím o to, aby sa môj syn/dcéra čo najlepšie pripravil/a a po splnení podmienok 
mohol/a pristúpiť k 1. sv. prijímaniu. Chcem spolupracovať s kňazom a tými, ktorí mi majú v plnení tejto 
povinnosti pomáhať. 

 

 Dňa .....................................                   ........................           .......................... 
                    podpis otca     podpis matky 
    Príprava na 1. sväté prijímanie: 

 pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy 

 pravidelná účasť 1x týždenne na formačných stretnutiach v piatok pri svätej omši s deťmi 

 pravidelná účasť na svätých omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok 

 
!!! Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti, je potrebné dať potvrdiť v danej farnosti !!! 

 
Vyplnenú a podpísanú prihlášku, odovzdá rodič v sakristii kostola kňazovi po svätej do 05. novembra 2017! 
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