
Farský list       ČÍSLO 45/2017  
                              Farnosť Obišovce vydáva pre vnútornú potrebu. Neprešlo jazykovou úpravou 

Redakčná rada: Michal Harakaľ, Matúš Kolcún, Jozef Dučák, Mária Andrejčáková.    
Prosím o dobrovo ný príspevok 10,- centov  

Kancelária farského úradu:     Utorok 15
00 – 16

00 
hod.          Piatok 15

00 – 16
00 

; 19
00 – 20

00 
hod.  

Liturgický program 06. – 12. november  2017 

06.11.2017 Pondelok 

Féria     

O išov e 07:  sv. o ša -*Mi hal Piška i  r.   
Kysak :  sv. o ša - †Mária Jozef, Jozef, Mária 

07.11.2017 Utorok 

Féria      

O išov e :  sv. o ša -†Mária, Pavol, Ró ert, Rola d, Mariá  

Kysak :  sv. o ša -†Stanislav Kliment  

08.11.2017 Streda 

Féria 

O išov e 16:3  sv. o ša -†Mila  Tkáč  

Kysak 
17:30 Fati ská pobož osť 

18:  sv. o ša -†Margita Sokolová 

09.11.2017 Štvrtok 

Výročie posviacky Lateránskej Baziliky - sviatok   

O išov e 
15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť z iere ia 

:  sv. o ša -†E il Sta h, kňaz   

10.11.2017 Piatok 

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka  

O išov e 
 

Kysak 
 

11.11.2017 Sobota 
 Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka 

Kysak 18:0  sv. o ša - †A a, O drej, A a, Ti or 

12.11.2017 Nedeľa  
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
O išov e 11:00 sv. o ša -*Jolana 70r.   

  
UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
O išov e 11. november 2017 – rod. Da ky Kučerovej , rod. Zichova.  
Kysak 10. november 2017 – rod. Se a číkova, Hur a, Čar a, Seligova .   

 

Myšlienka:  „Na človeku, ktorý bol splodený v hriechu a ktorý nesie na sebe nezmazateľný 
Adamov znak, môže Boh zavrhnú  všetko, nedokáže však odmietnu  jeho úprimnú túžbu milova  
Ho. Preto ak nedokážete z rozličných dôvodov prija  toto uistenie o jeho Božom milosrdenstve a 
nechcete uveri  mojim slovám o najdrahšom Pánovi, nech vás presvedčí aspoň tento dôvod: 
skutočnos , že Boha úprimne túžite milova .“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy
 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – bude 

v piatok 24. 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.   

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE PRE 
DOSPELÝCH“ mladšia skupina - bude mať 
stretnutie v nedeľu 26. novembra 2017 o 18

00 
hod. 

 

na farskom úrade. Pozývam manželov aj 
slobodných. 

  „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 v oknách našich 
domovov,“ K dispozícii je plastová sviečka, ktorú si 

je možné kúpiť za 2 €. 
 „KALENDÁRE NA ROK 2018“ – v sakristii 

v Obišovciach a Kysaku si môžete zakúpiť 
kalendáre na rok 2018 za milodar 2,- €. Tiež si 
môžete zakúpiť knihu „Pútnické miesto Obišovce“ 

za 10,-€. V sakristii si môžete zakúpiť aj vianočné 
oblátky za 1,-€.  Tiež máte k dispozícii omaľovánky 
pre deti za 1,50€. Kúpou  týchto kalendárov, kníh, 

 oblátok a omaľovánok podporíte rekonštrukciu 
celého pútnického miesta a kostola Ružencovej 
Panny Márie a kostola Sv. Kataríny Alexandrijskej. 

akujem. 
 „ODPUSTOVÁ SLÁVNOS  SV. KATARÍNY 

ALEXANDRIJSKEJ“ – odpustová slávnosť vo 

filiálnom kostole bude v sobotu 25. novembra 2017 

Spolu pri svätej omši o 10
30 hod. si uctíme našu 

patrónku Sv. Katarínu Alexandrijskú. Pozývam celú 

farnosť na slávenie odpustu. Pre nás je to prikázaný 

sviatok. Povzbudzujem k hojnej účasti.   
  

 
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 bu  pre seba, alebo 
aplikovať za zosnulých (KKC 1471). 
Okienko zdravia 

 
 



 

 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

CNOSTI - ZDRŽANLIVOS
Autorka Lauren F. Winnerová uvádza, že podľa 
výskumu z 90. rokov minulého storočia iba jedna 
tretina mladých slobodných respondentov v 

kresťanských spoločenstvách uviedlo, že ešte 
nemali sex. To znamená, že dve tretiny mali. 
Okrem iného aj preto bola r. 1993 založená 
iniciatíva „Pravá láska čaká“. Na jej základe sa v 

protestantských cirkvách Ameriky mladí ľudia 
verejne zaväzovali, že budú čakať so sexom až do 
manželstva. Hoci iniciatíva bola vcelku úspešná v 
tom zmysle, že mnohí – i z tých, ktorí dovtedy mali 

sex – naozaj od sexu abstinovali, väčšina ich 
nevydržala. Výskum ukázal, že až 61% tých, ktorí 
urobili sľub ho nedodržali a zo zvyšných 39%, 
55% nepovažovalo za sex orálny sex. Vo svojich 
štatistikách ide ešte alej a tie vôbec nie sú 
optimistické. Nebudem ich tu uvádzať, vcelku to 

nemá až taký zmysel. Sú to americké pomery a nás 
asi zaujímajú viac pomery slovenské. Hoci ani u 

nás to nie je ružové, jedno je stále ešte isté: že 
veriaci mladí slobodní udia vcelku vnímajú 
sexuálnu zdržanlivos  ako hodnotu,mnohí majú 

v tejto oblasti pevné hranice a to aj napriek tomu, 

že v sexuálnej oblasti experimentujú. No je 
hranica, za ktorú nikdy nejdú. Ak sa stane, že tým 
či oným spôsobom padnú, považujú to za hriech a 

náležite sa k tomu aj postavia. A aj pre mnohých z 
tých, ktorí praktizujú už sex, sa to po tom, čo začnú 
prežívať hlbšiu vieru začne javiť ako problém a 
snažia sa s tým čosi – často veľmi radikálne – 

urobiť. To hovorím ako spovedník a pastorálny 
poradca vysokoškolákov. No aj napriek tomu je tu 
zmätok. Mnohí veriaci sa pýtajú: Prečo je to zlé? 

Tlak médií a prostredia je enormný. Človek 
preto tíško obdivuje tých, ktorí uprostred všetkého 
toho marazmu sa snažia zachovávať sexuálnu 
zdržanlivosť a možno je tak trocha aj chápavý voči 
tým, ktorí to nedokázali. Sex sa dnes predstavuje 

ako vec, ktorá je úplne normálna, ktorá stojí na tej 

istej úrovni, ako ke  sa človek potrebuje najesť 
alebo sa zrelaxovať. Mnohí pokladajú človeka, 
ktorý nemal ešte sex za čudáka. No aj napriek 
tomu, že to súčasná kultúra tvrdí, že sex je 
normálny a že je pre človeka užitočný, tomu tak 
nie je. Toto je jedno z najfatálnejších posolstiev, 
ktoré súčasná doba voči človeka vysiela. 
Rozklad, ktorý si neviazaným sexom človek na 
seba privádza a cez neho aj celá spoločnosť je až 

príliš lapidárny. Teológ Joseph Donders po tom, 

čo popísal význam prvých prikázaní z Desatora, 
hlavne štvrtého (láska k rodičom) a piateho 
(nezabiješ) to popisuje takto: „Šieste prikázanie je 
proti smilstvu. Je proti smilstvu v istom kontexte. 

Je proti smilstvu v kontexte podmienok, ktoré 
sú nevyhnutné k tomu, aby sa mohla budova  
slušná a znesite ná udská spoločnos . 
Spoločnosť, v ktorej by sa ľu om dovolilo zabíjať 
sa, by nebola spoločnosť, v ktorej by sa dalo žiť. 
Spoločnosť, v ktorej by sa ľu om dovolilo opustiť 
svojich rodičov a zanechať ich ich osudu, by bola 

neznesiteľnou spoločnosťou. Rovnako 
neznesiteľnou by bola aj spoločnosť, ktorá by bez 
mihnutia oka dovolila smilstvo a cudzoložstvo. 
Biblia nie je proti sexu. Opak je pravdou: Biblia 

je plná sexu, zriadeného sexu, nezriadeného sexu, 

doporučeného sexu i zakázaného sexu. V Biblii 
nájdeme dokonca poetickú knihu, ktorá srší 
vášňou: Pieseň Piesní. ... No Biblia je proti 
deštruktívnemu sexu. Je proti sexu, ktorý ničí 
ľudské spoločenstvo, ľudskú spoločnosť, ľudské 
telo človeka. Biblia je proti sexu, ktorý produkuje 

deti bez prísľubu domova, deti, ktoré neboli nikdy 
chcené, po ktorých sa netúžilo, o ktoré sa nikto 
nestará, ktoré sú zabité skôr, než sa narodia. Biblia 
je proti sexu, ktorý rozbíja existujúce rodinné 

vzťahy, ktorý podmínováva dôveru v rodine, ktorý 

ničí toto miesto istoty a pokoja, ktoré deti 
potrebujú k svojmu rastu. Biblia je proti sexu, pri 

ktorom chlapci a dievčatá sú užívaní a zneužívaní, 
platení a manipulovaní. Biblia je proti sexu, 

ktorému sa darí na spoločenskej nerovnosti, na 

ekonomickej chudobe, na totálnej biede, na 

bezmocnosti, ktorá sa skrýva za krémami a 

práškami, za antikoncepciou a tabletkami. Biblia je 
proti sexu, ktorý spôsobuje neveru, závislosť, 
osobnú deštrukciu, vnútorné vyprázdňovanie, 
povrchnosť, využívanie druhého. Biblia je proti 

sexu, ktorý bráni rozvinutiu opravdivého vzťahu, 
ktorý je len pôžitkom a potešením bez 
zodpovednosti a skutočnej lásky. Biblia je proti 
smilstvu. Sv. Pavol je proti smilstvu. Pápež Ján 
Pavol II. bol proti smilstvu. Pápež Benedikt 
XVI. je proti smilstvu. Cirkev je proti smilstvu. 
    

„Prevzaté z prednášok UPC Bratislava“



 

 

Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie, Obišovce 

Obišovce 159, 044 81 Kysak, tel.: 055/3812624, mobil: 0910 827 838,  

e-mail: ruzencova@farnostobisovce.sk, www.farnostobisovce.sk 

Číslo účtu: 12448443/5200, IBAN: SK06 5200 0000 00001244 8443 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

Odpočinku večného daj, Bože verným dušičkám... (dokončenie tvorí tajničku osemsmerovky) 

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

APOŠTOLÁT, ARCHANJELI, ASTRA, DARCA, KÁNON, KOSTOLY, UDIA, MIESTA, NÁDEJ, 
OLTÁRIK, PAMIATKA, PODOBA, POKLAD, POKORA, POŽEHNANIA, RADOS , RAMENO, 
RE AZE, SLNKO, SPÁSA, STVORITE , ŠPERK, Š ASTIE, TALENT, TIARA, VIERA, ZÁDUŠNÁ 
OMŠA, ZENIT, ŽIVOT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

T S T V O R I T E  A O K 

Z D P O K L A D U E K N V 

Á E V Á A B O D O P I E I 
D Z N T S R I L O N E M E 

U A R I A A CH Ž T S J A R 

Š  A S T I E A I Á  R A 

N E N S K H E A N V R A B 

Á R E R N A K E S J O I K 

O I E A R T Ý O E V E T K 

M P N O A O A D S V E L Ď 

Š I K I P S Á L A T A N I 
A O M E T N N I E R O CH T 

P A Y R S K Á N O N C L Á 

P M A P O Š T O L Á T A Y 
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