
Farský list ČÍSLO 44/2017
                              

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

Liturgický program 30. október – 05. november  2017 

30.10.2017 Pondelok 

Féria     

Obišovce 
06:30 modlitba posvätného ruženca 

07:00 sv. omša -†Michal, Zuzana  

31.10.2017 Utorok 

Féria      

Kysak 
17:30 modlitba posvätného ruženca 

18:00 sv. omša -†Mária Miženková  

01.11.2017 Streda 

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ - PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Obišovce 08:00 sv. omša -*Mária 

Kysak 10:00 sv. omša -*Alžbeta Ružinská 77r 

02.11.2017 Štvrtok 

Spomienka na všetkých verných zosnulých 

Obišovce 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša -†Za kňazov 

Kysak 17:00 sv. omša - *Za uzdravenie Justína Lackaňová 

03.11.2017 Piatok 

Prvý piatok v mesiaci  

Obišovce 18:00 sv. omša -† Elena Jašková 1. výročie 

Kysak  
16:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

17:00 sv. omša -†Ján Martalus 

04.11.2017 Sobota 

 Sv. Karola Boromejského, kňaza – spomienka  

Obišovce 
07:00  Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - *Štefánia Jeníková 

05.11.2017 Nedeľa  

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 
10:00 sv. omša -* Za živých a zosnulých členov 
ružencového bratstva 

Kysak 
08:00 sv. omša -* Za živých a zosnulých členov 
ružencového bratstva 

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 04. november 2017 – rod. Kučerova , rod. Kolcunova.  

Kysak 03. november 2017 – rod. Dudrova, Gajdošova, Porubčanova, Frankova.   
 

Myšlienka:  „Bude múdre zapamätať si, že radosť a milosti plynúce z modlitby sú 
nebeské vody, nie pozemské; preto ani všetky naše námahy nedokážu privolať 
lejak. Horlivosť je nesporne potrebná, ale rovnako je potrebná aj pokora a ticho. 

Človek musí mať srdce stále otvorené smerom hore a čakať na nebeskú rosu.“ sv. 

páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 
 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – bude 

v piatok 03. novembra 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.   

  „SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED 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 

omšami. Vo štvrtok budem spovedať od 15
00 

hod. 

Povzbudzujem k účasti.      

  „BIBLICKÉ STRETNUTIE PRE 

DOSPELÝCH“ mladšia skupina - bude dnes 

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 č. 43, 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.   

 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ“ -  na prvú 

nedeľu v mesiaci 05. novembra 2017 vás pozývam 

na pobožnosť po sv. omšiach v Obišovciach 

a Kysaku. Po skončení pobožnosti požehnám 

náboženské predmety, ktoré si zo sebou prineste 

a uložte na pripravené miesto.  

 „EKUMENICKÁ DUŠIČKOVÁ POBOŽNOSŤ“ 
– v stredu 01. novembra 2017 vás pozývam na 

modlitbu za zosnulých spolu s bratmi a sestrami 

z evanjelického zboru v Obišovciach a v Kysaku. 

V Obišovciach začne modlitba na cintoríne po 

skončení sv. omše o 09
00 

hod. V Kysaku začne 

modlitba o 09
45 

hod. v dome nádeje. Po skončení 

pobožnosti začne sv. omša v kostole v Kysaku 

o 10
00 

hod. Povzbudzujem k účasti.   

 „SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI“ – 

v kostole si môžete zakúpiť sviečky Hlavnou 

myšlienkou projektu Sviečka za nenarodené deti, 

ktorý sa rozbieha v týchto dňoch už po pätnásty raz 

s podporou a požehnaním slovenských biskupov, je 

spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, 

ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na 

nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo 

spontánnom potrate a ktoré môžeme s prosbami 

zveriť milosrdnému Božiemu Srdcu. „Momentom, 

ktorý spája duchovný rozmer kampane s 

praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na 

pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme 

zapáliť a umiestniť 2. novembra v oknách našich 

domovov,“ K dispozícii sú dva druhy sviečok – 

plastová, ktorú si je možné kúpiť za 2 € a sklenená 

vonná sviečka, ktorú ponúkame za 4 €.   

 

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 01. 

novembra do 08. 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 - ZAKORENENOSŤ

Zakorenenosť, pôvodné slovo piety nie nejaký 

povrchný prejav náboženstva. Piety totiž 

v doslovnom preklade znamená nábožnosť, 

zbožnosť. Je to skorej hlboká úcta voči silám, ktoré 

tu boli pred nami, a ktoré nás priviedli k bytiu. Je 

to úcta k Bohu, k prírode a k rodičom. Človek 

cez zakorenenosť zostáva zjednotený s tým, čo 

je dobré z jeho minulosti, čo je hodnotné 

a užitočné z jeho tradície. Ako to vysvetľuje 

Tevya vo svojom Huslistovi na streche: bez 

tradície nevieme, čo sa od nás očakáva a tak sa 

stávame zraniteľní na pád, tak ako huslista na 

streche. Zakorenenosť nás uschopňuje ctiť si 

tradíciu v chestertonovskom zmysle ako tzv. 

„demokraciu zomrelých“. Zakorenenosť je 

založená na uvedomovaní si, že jestvuje 

prepojenie medzi Bohom a stvorením, predkami 

a potomkami, rodičmi a deťmi. Čnosť 

zakorenenosti zahŕňa náležitú úctu, ktorú by 

človek mal mať voči tomu, čo tu bolo pred ním, 

čo začalo a formovalo jeho život. Cez 

zakorenenosť si človek uvedomuje, že nie je sám, 

rozpoznáva rolu, ktorú hrá v plynutí času. Človek 

zakorenenosti uznáva dobro minulosti i dobro 

budúcnosti, pretože je hlboko zjednotený aj 

s jedným aj druhým. Jeho zakorenenosť je pre 

neho silným zdrojom nádeje, pretože vie, že 

nakoľko tu nie je sám, nie je nenapojený, jeho 

momentálny neúspech vo vlastnom živote môže 

priniesť úspech, či polody pre tých, ktorí prídu po 

ňom. Toto je veľké povedomie, ktoré bolo zvlášť 

silné pre biblických ľudí. Svoj život videli ako 

súčasť väčšieho celku. A tak ich netrápilo, keď oni 

sami nevideli a vlastne ani nemohli vidieť plody 

svojho snaženia. Veď si spomeňme len na 

Abraháma, od ktorého sa tak veľa požadovalo: aby 

opustil všetky istoty a odišiel vo svojom vysokom 

veku do neznámej krajiny. A to kvôli prísľubu, že 

jeho potomstva bude ako „hviezd na nebi“. Pritom 

jemu bolo jasné, že to je niečo, čo on nikdy svojimi 

fyzickými očami neuvidí. No nezaujímalo ho to. 

Na cestu sa vydal. Tak to bolo aj s nasledujúcimi 

generáciami biblických velikánov. Na svete sú 

doteraz ľudia a národy, pre ktorých toto má veľkú 

hodnotu. Preto sa silne sústreďujú na hodnoty 

rodiny, na plodenie a výchovu detí, na dobrého 

ducha, ktorého do nich vtláčajú. Vedia, že to je ten 

istý duch, ktorý tak pokračuje z generácie na 

generáciu. My žijeme v dobe individualizmu, 

v ktorom má hodnotu len to, čo nám prinesie 

okamžitý úžitok a to len nám. Naša necitlivosť ide 

až tak ďaleko, že k prírode pristupujeme ako 

k dojnej krave, kde nás nezaujíma, čo tu bude po 

nás, hlavná vec je, že my máme z toho, čo tu je 

momentálny úžitok. Takýto postoj je veľmi nový 

a je bezpochyby znamením veľkej deštrukcie, ktorá 

na nás čaká, ak sa náš postoj nezmení. Človek 

žasne, keď chodí po Európe a skúma históriu 

napríklad architektúry. Ľudia začali stavať chrám, 

hoci vedeli, že nebudú nikdy vidieť ako vyzerá, 

lebo sa nedožijú jeho dokončenia. Mnohé chrámy, 

ktorých krásu my dnes obdivujeme ich stavitelia 

nikdy nevideli. Videli ich až tí poslední, ktorí ich 

dokončovali. Kolínsky dóm napríklad stavali 800 

rokov. Chrám sv. Petra v Ríme vyše 150 rokov. 

V USA je smutným faktom, ako sa zachádza 

z historickými budovami. Hoci tam Európania žijú 

už vyše 500 rokov staré budovy tam takmer 

nenájdeme. Búrajú sa, pretože sú ekonomicky 

ťažko udržateľné. To, čo vyhráva, sú peniaze 

a nie poklady ducha. Za svojho 4-ročného pobytu 

v Chicagu som videl búranie 3 katolíckych 

chrámov nevšednej veľkosti a krásy, ktoré 

budovali, možno z posledného, dávni 

prisťahovalci. S chrámami sa vymazáva z myslí 

ľudí aj čosi veľmi podstatné, pretože chrámy sú 

viac, než čokoľvek iné, sú nositeľmi ducha 

a pamäte ľudí a národov. Ľudia sa cez takého 

aktivity stávajú vykorenenými. Sú potom ako 

pierko vznášajúce sa vo vetre.  

 

   „Prevzaté z prednášok UPC Bratislava“ 



 

 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

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

osemsmerovky) 

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

APOŠTOLÁT, BERLA, EMAUZY, EUCHARISTIA, HRIECHY, LÁSKA, LEKNO, NÁDEJE, 

NÁROD, NEOCHOTA, NOVINY, OBETE, OKNO,  OMŠA, OPATERA, PENIAZE, PIESEŇ, 

PLÁNY, POŽEHNANIE, PROROCI, RADOSŤ, SLNKO, SĽUBY, SPÁSA, SVEDOK, SVETLO, 

TANEC, TIARA, TICHO, ŤAŽOBA, UČENÍK, VENCE, VIERA 

P L E U CH A R I S T I A O 

A Č Á U J R A L R E B N A 

P S Š S V E D O K O E Y E 

O H Á L K T O A Ž S Z J O 

Š K Y P N A S A A U E B L 

T C N R S P Ť I A D E R T 

O I K O Ľ O E M Á T V A E 

L S CH R U Ž E N E C N E V 

Á A V O B E A K Á E L I S 

T Ň M C Y H Í I C R E A L 

I Š E I H N R R ô R O E N 

A Z Y S E A I I A S K D K 

R T R Č E N A V E N Š N O 

A É U Č A I A T O CH O E N 

E Z A I N E P L Á N Y S Y 

 

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