
Farský list ČÍSLO 50/2017
                              

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

Liturgický program 11. – 17. december  2017 

11.12.2017 Pondelok 
Féria 

Obišovce 06:00 Rorátna sv. omša - *Jozef , Jozefína, Jozef  

12.12.2017 Utorok 
Panny Márie Guadalupskej – ľubovoľná spomienka      

Kysak 06:00 Rorátna sv. omša -†Jozef Parůžek  

13.12.2017 Streda 

Sv. Lucie, panny a mučenice  spomienka  

Obišovce 06:00 Rorátna sv. omša -*Za chorých vo farnosti 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - *rod. Emila Gajdoša st. 

14.12.2017 Štvrtok 

 Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša - † Klement Veronika Kišidayoví 

Kysak 06:00 Rorátna sv. omša - *za uzdravenie Martiny (ž) 

15.12.2017 Piatok 

Féria  

Obišovce 18:00 sv. omša - *za zdravie Alžbety Kišidayovej 

Kysak 17:00 sv. omša - *Oľga Juhásová  

16.12.2017 Sobota 

 Féria 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša – †Milan Jaramaz 

17.12.2017 
 

Nedeľa 
 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (nedeľa gaudete) 

Obišovce 08:00 sv. omša - *rod. Nagyova 

Kysak 10:00 sv. omša - *Za farnosť 

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 16. december 2017 – rod. Jesenska, rod. Gregova  

Kysak 15. december 2017 – rod. Rabadova, Mašlejova, Sabolova Eva, Sabolova Martina    
 

Myšlienka:  „Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje vaše chodníky, a nech vám 
ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídete k Nebeskému Otcovi. Nech je ako kotva, 

ku ktorej sa v čase skúšok treba tesnejšie pripútať. Amen.“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 
 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – bude 

v piatok 15. decembra 2017 o 19
00

hod 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 ľudí 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 

omaľovánky pre deti za 1,50€. Kúpou  týchto, kníh, 

oblátok a omaľovánok podporíte rekonštrukciu 

celého pútnického miesta a kostola Ružencovej 

Panny Márie a kostola Sv. Kataríny Alexandrijskej. 

Ďakujem. 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. Ďakujem.  

  „ZBIERKA NA CHARITU“ – Ďakujem za 

zbierku na charitu spolu sme obetovali 

v Obišovciach 109,-€ v Kysaku 140,40,-€ .  

  „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. 

 „MILODAR“ – ďakujem za milodar z pohrebu 

Michala Kollára darovala rodina na kostol 200,-€ 

a z krstu syna Šimona Semančíka darovala rodina 

70,-€   

 „JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ“– 

povzbudzujem mladých a deti na zapojenie sa do 

prípravy jasličkovej pobožnosti v Obišovciach a to 

v sobotu 16. decembra 2017 o 15
30 

hod. 

Povzbudzujem aj mamy a mladých o prípravu 

jasličkovej pobožnosti v Kysaku. Ďakujem za váš 

čas.    

 „POŽEHNANIE A VYSLANIE  

KOLEDNÍKOV“  -  Dobrej noviny sa v našej 

arcidiecéze uskutoční dnes v nedeľu 10. decembra 

2017 na dvoch miestach: Sečovská Polianka 

o 10.30 hod Prešov-Solivar o 11.30 h 

 

 

 

 

 „VIANOČNÁ SPOVEĎ“ – spoveď v našej 

farnosti pred Vianocami bude na budúcu 

nedeľu 17. decembra 2017 v Kysaku od 14
00 

hod – 16
00 

hod a v Obišovciach v ten istý deň od 

16
30 

hod – 17
30 

hod. Prosím o to, aby ste sa 

zúčastnili sviatosti zmierenia pred Vianocami 

a dobre sa pripravili na sviatky Narodenia 

Pána. 

 „BETLEHEMSKÉ SVETLO“ – prosím o to, 

aby ste sa v Kysaku zapísali pri východe z kostola, 

kto z vás chce betlehemské svetlo, ktoré vám 

prinesú skauti. V Obišovciach si budete môcť 

betlehemské svetlo zobrať do svojich príbytkov 

v piatok 22. decembra 2017 pri večernej sv. omši 

o 18
00 

hod.       

 „RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE“ – pozývam na 

ranné „rorátne sv. omše“ o 06
00 

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. 

Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých 

šiat, lebo vonku už bola zima. Vzali si lampáše a 

častokrát brodiac sa snehom a znášajúci štipľavý 

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 ľudí 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. Nakoľko to liturgia 

dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne 

Márii a kňaz používa biele rúcho. V prvých 

slovách rorátnej svätej omše je tajomstvo Adventu 

i celej ľudskej existencie zhrnuté do dvoch veršov. 

Postačí jediný okamih pozornosti, aby tieto slová 

prenikli nielen do ucha, ale aj do duše: (Iz 45,8) 

 

 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 
 

NÁUKA O OHOVÁRANÍ
Sv. František Saleský hovorí : Kto 

ohovára, pácha trojnásobnú vraždu: Je to istý 

druh vraždy. Jediným pichnutím svojho jedovatého 

jazyka poraní seba, toho kto počúva, a spoločenský 

život.  

Sv. Bernard hovorí: ten kto ohovára, i ten kto 

ohováranie počúva, majú v sebe diabla: jeden ho 

má na jazyku a druhý na ušiach.  

Sv. František Saleský. 

 Porovnaj - O nikom nemôžeme s istotou 

povedať, že je zlý 

Sv. František Saleský - Ohováranie je najhoršou 

čiernou mágiou, je to čistý jed ! 

 

 Svätý Augustín hovorí: Ústa človeka musia 

byť nemé okrem troch prípadov, ato ak ide o 

chválu Boha, o sebaobvinenie a o úžitok blížneho. 

Kto sa nezdrží slov prázdnych, rýchlo prechádza 

ku škodlivým. Mlčanie zachovaj zvlášť v tom, aby 

si nikdy nehovoril o veciach tohto sveta, ani o 

hlúpostiach a aby si nepočúval tých, čo to hovoria, 

lebo je to smrteľný jed pre duše - preto žalmista o 

takýchto hovorí: Ako had si ostria jazyky, za 

perami majú jed vreteníc ( ž 140.3 ) 

Ohovárania sa dopúšťa ten, kto zveličuje zlo 

2. Ďalej. Ohovárania sa dopúšťa ten, kto 

zveličuje zlo, ktorého sa dopustili blížni. 

Blížnemu sa pošmykla noha, a vy, namiesto 

toho, aby ste jeho pád zakryli plášťom lásky, ešte 

zveličujete jeho rozmery v rozprávaní. 

Robotník si chvíľu odpočinie a vy hneď 

hovoríte, že je to lajdák, lenivec, ktorý okráda 

svojho chlebodarcu. Stáva sa, že si niekto odtrhne 

strapec hrozna na poli alebo ovocie v sade – čo 

samozrejme nemá robiť – a vy hneď o tomhovoríte 

ľuďom: že je to zlodej, pred ktorým sa treba mať 

na pozore. 

Pekne hovorí na túto tému sv. František 

Salezský: Nemožno vyhlasovať, že ten alebo onen 

je opilcom alebo zlodejom, iba preto, že ste ho 

videli raz opitého alebo raz siahol po cudzom 

vlastníctve. Noe i Lót sa náhodne opili jeden raz; 

a predsa ani jeden, ani druhý neboli opilcami. Sv. 

Peter nebol rúhačom, hoci raz zaprel Krista. 

A teda osoba, ktorá sa dopustila previnenia 

jeden raz – a hoci aj niekoľko ráz – nemôže byť 

považovaná za notorika. Šimon Malomocný, keď 

videl pri nohách Krista Pána plačúcu Magdalénu, 

hovoril: Keby tento človek bol prorokom, vedel by, 

že táto žena je hriešnica. 

A veľmi sa pomýlil, keď takto tvrdil, lebo 

Magdaléna už nebola hriešnicou, ale svätou 

kajúcnicou, ktorá získala odpustenie hriechov. 

Pyšný farizej sa nahlas vychvaľoval vo svätyni 

svojimi dobrými skutkami, pričom ďakoval Bohu, 

že nie je cudzoložníkom, nespravodlivým 

človekom ani zlodejom, ako ten mýtnik. – Ale 

pomýlil sa, lebo v tej chvíli mýtnik už bol 

ospravedlnený. 

 Nič vám nepomôže takéto vysvetľovanie 

  

Poviete mi: Predsa my posudzujeme na 

základe toho, čo sami vidíme alebo čo počujeme 

od iných, teda sa nemýlime. 

Nič vám nepomôže takéto vysvetľovanie – 

vinník už mohol ľutovať a polepšiť sa; a kto vie, 

či on kedysi nepôjde do neba, a vás bude čakať 

večné zatratenie. 

Milosrdenstvo Božie je také veľké, že 

v jednej chvíli odpúšťa kajúcnikom najťažšie 

hriechy a preto nemôžeme tvrdiť, že ten, kto bol 

včera hriešnikom, je ním aj dnes. 

Kto bez dostatočného dôvodu vyjavuje skrytý omyl a 

vinu ... 
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OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

HLÁSKOVÁ KRÍŽOVKA 

 
VODOROVNE: 
A: Robí, činí; slovenský denník  B: PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY  C: Oblička (lek.); Slovenská republika; 

národná pamiatka (skr.); selén (zn.)  D: Gén; vedúci (angl.) E: Pascal (zn.); automobil; solmizačná slabika F: 

Regiojet; smútok (bás.); rímska štvorka G: Spojka; Univerzita Komenského; domáce meno Štefana H: Plietlo 

veniec; rozrieďujú I: Miestna časť; predpona vyjadrujúca niečo veľké; Ľudové noviny J: Predpona 

vzťahujúca sa k životnému prostrediu; ľud po česky; privlastňovacie zámeno  K: Týkajúca sa atestu; mastná 

zemina L: Hmyz podobný včele; cudzopasný hmyz; EČ Prešova  

ZVISLE: 
1.ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY 2. Malá predajňa 3. Odkvapová rúra; Iljušin; mužské meno 4. Anno domini; 

kríženec ťavy; ruská rieka; písmeno s (fonet.) 5. TRETIA ČASŤ TAJNIČKY; cudzie ženské meno  6. 

Ukrajinský (skr.); masť; tmel 7. Junior (skr.); letecká spoločnosť Poľska; patriaci Radovi 8. Jedna po 

nemecky; pracuj s ihlou; predložka  9. DRUHÁ ČASŤ TAJNIČKY 10. Starší (skr.); spolu (hovor.) 11. Mal 

povinnosť; rímska šestka; strela z luku 12. Ruský revolucionár; obchodná akadémia; meno herca Romančíka 

POMÔCKY: REN; IDANT; OM; LOT; EINE; ESER 
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Tajnička: ....................................................................................... 
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