
Farský list       ČÍSLO 49/2017  
                              Farnosť Obišovce vydáva pre vnútornú potrebu. Neprešlo jazykovou úpravou 

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

Kancelária farského úradu:     Utorok 15
00 – 16

00 
hod.          Piatok 15

00 – 16
00 

; 19
00 – 20

00 
hod.  

Liturgický program 04. – 10. december  2017 

04.12.2017 Pondelok 
Féria 

O išov e 06:00 Rorát a sv. o ša - *Pavol 60r. 

05.12.2017 Utorok 
Féria     

Kysak 06:00 Rorátna sv. o ša -*Oľga Fra ková 5r.  

06.12.2017 Streda 

Sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľ á spo ie ka  

O išov e :3  sv. o ša - *Za dobrodincov farnosti  

Kysak 06:00 Rorát a sv. o ša -†A a Čar a 

07.12.2017 Štvrtok 

 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka 

O išov e 
17:00 Eu haristi ká adorá ia + sviatosť z iere ia 

:  sv. o ša - † Ró ert, Mariá , Mária, Rola d, Pavol   
Kysak 06:00 Rorát a sv. o ša - *Za poďakova ie 

08.12.2017 Piatok 

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE - sláv osť prikáza ý sviatok  

O išov e :  sv. o ša - †Fra tišek Ale a der Kišida , kňaz 

Kysak :  sv. o ša - *Za far osť  

09.12.2017 Sobota 

 Féria 

O išov e 
07:00 Fati ská po ož osť 

:3  sv. o ša – †rod. Ku ova, Löri ová 

10.12.2017 

 

Nedeľa 
 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

O išov e 09:00 sv. o ša - *Do i ika A gelovičová 

Kysak 07:3  sv. o ša - *Za far osť 

  
UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
O išov e 09. december 2017 – rod. Liptákova, rod. Trojčákova  
Kysak 08. december 2017 – rod. Girčákova, Kapita číkova, Fra kova, Mišíkova   

 

Myšlienka:  „Nech je Ježiš hviezdou, ktorá neustále riadi naše kroky na púšti 
života a ktorá nás načas dovedie do prístavu spásy! Amen.“ sv. páter Pio                                                 



 

Oznamy
 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 
bude v piatok 08. decembra 2017 o 1900hod na 
farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

 „PIATKOVÉ OMŠE PRE DETI“ - Pozývam 
rodičov spolu s deťmi na sväté omše, ktoré sú 
moderované práve pre nich, každý piatok. Tiež 
chcem povzbudiť aj mladých udí zvlášť 
pobirmovaných, aby sa zapojili ako animátori 
a organizátori. Povzbudzujem k účasti.   

 „KNIHA PÚTNICKÉ MIESTO OBIŠOVCE 
A OBLÁTKY “ – v sakristii v Obišovciach 
a Kysaku si môžete zakúpiť knihu „Pútnické 
miesto Obišovce“ za 10,-€. V sakristii si môžete 
zakúpiť aj vianočné oblátky za 1,-€.  Tiež máte 
k dispozícii oma ovánky pre deti za 1,50€. Kúpou  
týchto, kníh, oblátok a oma ovánok podporíte 
rekonštrukciu celého pútnického miesta a kostola 
Ružencovej Panny Márie a kostola Sv. Kataríny 
Alexandrijskej. akujem. Pripravujeme druhé 
vydanie knihy, ktorú spracoval ThDr. Jozef 
Kmec, osobný tajomník otca arcibiskupa 
Bernarda Bobera. Kto by chcel prispieť na jej 
druhé vydanie bude mať možnosť do konca 
kalendárneho roka. akujem.  

  „ZBIERKA NA CHARITU“ – dnes na prvú 
adventnú nede u 03. decembra 2017 je zbierka na 
charitu. Svoj milodar môžete vložiť do 
pripravenej pokladničky. akujem.  

  „ZBIERKA NA DOBROBROČINNÉ 
DIELA SV. ALŽBETY“ – akujem za 
zbierku, ktorá bola minulú nede u na obnovu 
našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov. 
Spolu sme obetovali Obišovce 72,- € - Kysak 
169,05,- € 

 „SPOMIENKA NA MIKULÁŠA“ – spoločne 
vás pozývam na mikulášsky večer v stredu 
o 1800 hod vo farskom kostole v Obišovciach 
spoločne si prí me pripomenúť jeho dobrotu 
a lásku. Program začne sv. omšou o 1730 hod. 

 „MILODAR NA KOSTOLNÉ POTREBY“ - 
prosím o milodar na kostolné potreby 50,- € na 
katolícku rodinu. Odovzdať ho môžete 
v sakristii po sv. omšiach duchovnému otcovi 
alebo členom farskej rady. 

 „JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ“– 
povzbudzujem mladých a deti na zapojenie sa 
do prípravy jasličkovej pobožnosti 
v Obišovciach a to v sobotu 16. decembra 2017 

o 1530 hod. Povzbudzujem aj mamy a mladých 
o prípravu jasličkovej pobožnosti v Kysaku. 

akujem za váš čas.    
 „POŽEHNANIE A VYSLANIE  

KOLEDNÍKOV“      -  Dobrej noviny sa 
v našej arcidiecéze uskutoční v nede u 10. 
decembra 2017 na dvoch miestach: Sečovská 
Polianka o 10.30 hod Prešov-Solivar o 11.30 h 

 „RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE“ – pozývam na 
ranné „rorátne sv. omše“ o 0600 hod počas 
adventného obdobia a to v Obišovciach 
v Pondelok a Stredu a v Kysaku Utorok 
a Štvrtok. Prichádzajte so zažatými lampášmi 
spolu so svojimi rodinami na tieto sv. omše.   
Pôvod rorátnych omší nájdeme v dobe 
vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú 
prax votívnych sv. omší k Panne Márii. K týmto 
omšiam sa čoskoro pripojila aj tradícia spevu. 
Na roráty chodili počas adventu celé rodiny, a to 
spravidla každý deň. udia vstávali za tmy, 
poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už 
bola zima. Vzali si lampáše a častokrát brodiac 
sa snehom a znášajúci štip avý mráz, smerovali 
do kostola. Obraz otcov prešliapávajúcich cestu 
v snehu nasledovaných deťmi a matkami, ktoré 
často niesli najmenšie deti na rukách, patrí k 
spomienkam mnohých udí aj na Slovensku. 
Roráty sa aj dnes zvyčajne začínajú v skorú 
rannú hodinu. Ich názov pochádza zo 
začiatočných slov verša od proroka 
Izaiáša: Rorate caeli desuper. Tento úvodný 
latinský spev vytvára atmosféru času 
očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý 
deň adventu okrem nedele. Nako ko to liturgia 
dovo uje, slávi sa formulár sv. omše o Panne 
Márii a kňaz používa biele rúcho. V prvých 
slovách rorátnej svätej omše je tajomstvo 
Adventu i celej udskej existencie zhrnuté do 
dvoch veršov. Postačí jediný okamih pozornosti, 
aby tieto slová prenikli nielen do ucha, ale aj do 
duše: 
Lat.: Rorate caeli, desuper, et nubes pluant 
justum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem. 
Slov.: Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia 
Spravodlivého; Nech sa otvorí zem a vyklíči 
Spasite a. (Iz 45,8) 
 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

NÁUKA O OHOVÁRANÍ
VYBRANÉ KÁZNE FARÁRA SV. JÁNA MÁRIA 
VIANNEY Z ARSU - Encyklika pápeža Jána 

XXIII. katolíckemu episkopátu 
 

Väčši a kresťa ov rada kritizuje, 
očierňuje a posudzuje. Je to d es 

ajrozšíre ejšia h a – h a, ktorá všade 
privádza bolestné rozdelenie a zmätok.  

Koľko zla  z izlo z povrchu zeme, 
keby sme sa zbavili ohovárania! 

Kiež  so  vás ohol apl iť tak 
veľký  odporo  k to uto hrie hu, že  
ste ho avžd  zavrhli! 

„Ohováranie ničí v človeku to, 
čo je Božie“ 

poznamenal pápež Fra tišek v homílii 
d eš ej ra ej svätej o še v kapl ke 
Domu sv. Marty,. 

Ohováranie je jedným z ajhorší h 
hriechov. Je priamym vyjadrením 
Satana. Takto pria o a ráz e oz ačil pápež 
ohovára ie, osočova ie, správa ie človeka, 
ktoré je opovrhnutia hodné. 
Pápež odpovedá: Majú prefíka é, faloš é 
srd e, e ôžu vravieť pravdu: 
A kto nenávidí, je Satan. Ohovára ie ičí v 
ľuďo h, v i h dušia h to, čo je Božie. 
Ohovára ie používa lož ato, a  sa 
dostala dopredu. O to  iet po hý , však? 
Tam, kde je ohováranie, tam je satan sám. 

 

Ohovárania sa dopúšťa ten, kto ... 
 

Ohovárať z a e á toľko, ako 
vyjavovať hy y a o yly líž eho za 
účelo  poškode ia jeho ie ky. Tento 

hrie h ož o spá hať rozlič ý  
spôsobom. 

Ohovára ie, očierňova ie 
a a tiutŕha ie ôžu yť s rteľ ý  
hriechom. 

To závisí od výčitiek, ktoré 
adresuje e druhé u, čiže od atérie, 
a tiež od postave ia, aké ohovára á oso a 
zastáva. 

. Ohovára ia sa dopúšťa te , kto 
líž e u vyčíta čosi espravodlivo, ale o 

mu pripisuje chybu, ktorú nemá. 

Tento druh ohovárania nazývame 

osočova í . Musíte vedieť ... 
že ohovára ie od osočova ia delí 

eraz i a alý krok, vzdiale osť edzi 
nimi je malá. 

Le o ľudia, keď počujú o líž o  čosi 
zlé, tak to zveličujú, a keď ve  prejde 
jazyk i iekoľký h osô , už ie je tý  
istým – a ten, kto ju prvý povedal, 

espoz al y ju, toľko v nej urobili zmien 

a dodatkov. 
A preto á  pravdu, keď tvrdí , že 

ten, kto ohovára človeka, skoro vžd  sa 
ukazuje ako osočovateľ, a každý osočovateľ 
je podlý. Jeden z Ot ov hovorí, že ľudí, ktorí 
ohovárajú, olo  tre a v h ať z ľudskej 
spoloč osti ako divé zvieratá 

  
Keď ve  prejde jazyk i iekoľký h 

osô , už ie je tý  istý  - ako had si 

ostria jazyky, a za perami majú jed 

vrete í   ž .   

 

 

 



 

 

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 
HLÁSKOVÁ KRÍŽOVKA 

 

VODOROVNE: 
A: Automatizovaný stroj; správne (skr.) B: Divadelný záves; hnev (lat.) C: Zlúčeniny kyselín; spoj zlepením 
D: Sekaj, rúb; prikrývka E: Holandská rieka; prípona kysličníkov; lawrencium (chem. zn.) F: DRUHÁ 
ČASŤ TAJNIČKY G: Príkaz na zastavenie; domáce meno Ondreja H: Honosný dom; dlhší študijný pobyt I: 
Rímska štvorka; telúr (chem. zn.) J: Potomkovia; štát v Ázii K: Mne; EČ Liptovského Mikuláša; moja osoba  
ZVISLE: 
1.PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY; severovýchod; decimeter 2. Protivníci; vajce po nemecky 3. Jestvovali; 
obdobie kamennej doby 4. Osobné zámeno; našiel, vypátral 5. Tam; pozýva; meter (zn.) 6. TRETIA ČASŤ 
TAJNIČKY 7. Energie; bratislavský športový klub 8. Dáva na iné miesto; tiež 9. Pestovate  repy; Ochrana 
železníc (skr.); EČ Krupiny 
POMôCKY: EE; IRE; STÁŽ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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