
Farský list ČÍSLO 01/2018
                              

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

Liturgický program 01. – 07. január  2018 

01.01.2018 Pondelok 

SLÁVNOSŤ Panny Márie Bohorodičky – Nový rok, prikázaný sviatok 

Obišovce 10:00 sv. omša - * Za farnosť 
Kysak 08:00 sv. omša - * Ondrej 80r. 

02.01.2018 Utorok 
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov C; Sp     

Kysak 18:00 sv. omša - *novomanželia Ivana Andrej Bednároví 

03.01.2018 Streda 

Najsvätejšieho Mena Ježiš – ľubovoľná spomienka   

Obišovce 16:30 sv. omša -*Za dobrodincov farnosti 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - †Božena, Michal Kollár 

04.01.2018 Štvrtok 

Féria 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - †Martin, Peter, Bartolomej 

05.01.2018 Piatok 

Prvý piatok v mesiaci  

Obišovce 08:00 sv. omša - †Pavlína, Štefan Zaťko  

Kysak 
06:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

07:00 sv. omša - *Marta, Ján s rodinami 

06.01.2018 Sobota 

 ZJAVENIE PÁNA, SLÁVNOSŤ – PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Obišovce 08:00 sv. omša - *na úmysel rodiny Angelovičovej 

Kysak 10:00 sv. omša - *Za farnosť 

07.01.2018 
 

Nedeľa 
 

NEDEĽA - KRST KRISTA PÁNA – prikázaný sviatok 

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

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

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 05. január 2018 – rod. Glovova, rod. Tkáčova 

Kysak 05. Január 2018 – rod. Orosova, Vaľova, Seligova, Gajdošova  
 

Myšlienka:  „Každý deň po troche pracujte, tkajte svoj obraz, nitku vedľa nitky, 
až kým nebude hotové, a určite sa vám podarí. Len sa neponáhľajte, aby ste si 
nepoplietli uzlíky s nitkami a nedomotali vzor. Stále teda napredujte a hoci 
budete postupovať malými krôčikmi, aj tak zájdete ďaleko.“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 12. januára 2018 o 19
00

hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

  „VIANOČNÉ KOLEDOVANIE NA 

KOSTOL“ –  Ďakujem za obetu pri vianočnej 

kolede. Spolu sme obetovali v Obišovciach 

1160,- € v Kysaku 2170,-€. Pán Boh zaplať.          

  „EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA NA 

ROZHRANÍ ROKOV“ – pozývam vás pred 

polnocou na eucharistickú adoráciu o 23
30 

hod 

do farského kostola v Obišovciach. Spoločne 

privítajme nový rok 2018. Povzbudzujem. 

 „SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE 

BOHORODIČKY“ – nový rok spoločne 

oslávime prosbou k Duchu Svätému pri sv. 

omšiach v Obišovciach o 10
00 

hod a v Kysaku 

o 08
00 

hod. Pozývam k účasti.           

 „POŽEHNANIE PRÍBYTKOV“ – Tradícia 

požehnania domov má veľký duchovný 

význam.  Toto požehnanie vysluhuje 

kňaz. Úkon požehnania príbytku kňazom je 

sväteninou. „Požehnávanie je božská činnosť, 

ktorá dáva život a ktorej prameňom je Otec. 

Jeho požehnanie je zároveň slovo i dar. Ak sa 

tento výraz aplikuje na človeka, znamená 

adoráciu a odovzdanie sa svojmu Stvoriteľovi 

vo vzdávaní vďaky." (Katechizmus katolíckej 

C. č.1078) Pri príležitosti sviatku Zjavenia 

Pána sa požehnáva voda, ktorú si veriaci berú 

do svojich príbytkov. Cirkev vo farnosti je 

spoločenstvo spoločenstiev (rodín), preto kňaz 

môže urobiť požehnanie domu alebo bytu. 

Tento obrad sa odporúča vykonať po 

dostavaní nového domu, kúpe nového bytu; je 

možné ho opakovať aj každý rok, veď týmto 

obradom sa pre dom alebo byt vyprosuje 

osobitné Božie požehnanie a ochrana. Počas 

požehnania na stole svieti svieca, ktorá 

symbolizuje Krista - Svetlo národov. 

Požehnávať budeme v Obišovciach 

a Trebejove 6. januára 2018 od 13
00

 hod. 

A v Kysaku 7. januára 2018 od 13
00 

hod. Na 

jednotlivé dni sa zapíšte pri východe z kostola. 

Obišovčania a Trebejovčania na 6. januára 

2018 Kysačania na 7. januára 2018. 

Povzbudzujem. 

 

 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ“ – na 

prvú nedeľu v mesiaci 07. januára 2018 po 

svätých omšiach bude odprosujúca pobožnosť. 

Po skončení vám požehnám náboženské 

premety, ktoré si so sebou prineste.  
 

PODSTATA MODLITBY PRÍHOVORU 

„Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov 

zákon.“ (Gal 6,2) V modlitbe príhovoru sa prelínajú 

hneď niekoľko tajomstiev našej viery. Nie v tom 

slova zmysle, že sa nedá o tom nič dozvedieť lebo sú 

nám skryté, ale preto, že naše chápanie v mnohom 

presahujú. Mohli by sme povedať, že v tomto 

všetkom „koktáme o Neviditeľnom“. V prvom rade 

ide o tajomstvo Kristovho tela – cirkvi. A tiež 

o „comunio sanctorum“, spoločenstvo svätých. Ide 

vlastne o všetkých, ktorí patria Ježišovi. 

Kresťanstvom nemôže byť náboženstvom 

individualistov. Tak ako patríme Ježišovi, takým 

istým spôsobom patríme sebe navzájom. „Lebo ak 

sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, 

tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní“ (Rim 

6,5) Božia milosť – na Východe by povedali rovno 

Duch Svätý – prúdi v tomto tele ako neviditeľná 

miazga a my si ju môžeme predávať tak ako Kristus 

ju predal a predáva naďalej. Takáto milosť prúdi tam, 

kde sa prebúdza živá viera. Dôvernosť vzťahu ku 

Kristovi a schopnosť otvoriť sa v nefalšovanom 

citovom vzťahu k svojim blížnym, ktorí sú zaťažení 

bremenami života, musí ísť ruka v ruke, inak 

vytvárame akúsi pseudospiritualitu. Z úvodnej výzvy 

v liste Galaťanom vyplýva nasledovné: raz ponesiem 

bremeno druhým ja inokedy sa zase môžem 

spoľahnúť, že niekto iný ponesie tie moje. Všade 

okolo nás je neviditeľný veniec milostí a lásky 

blížneho. Niečo ako žiariaca elektronická sieť, ako 

internet obetí, modlitieb, sĺz a úpenlivých prosieb 

tých, krotí milujú Boha, cez ktoré na neho naliehali, 

aby sa dal poznať iným ľuďom. Vysvetľuje to jeden 

príbeh, ako námorníci kdesi na Východe po celú 

noc zápasili s malou loďkou uprostred búrky. 

Situácia bola dosť dramatická a všetci boli krajne 

vyčerpaný. Okolo tretej rannej hodiny jeden 

z námorníkov hovorí: „Teraz si už môžeme 

vydýchnuť, pretože v kláštoroch na pobreží sa 

mnísi začínajú modliť“. Každá eucharistia  je nielen 

vďakyvzdávanie, ale aj modlitbou príhovoru za 

cirkev po celom svete. Je prinášaná za celé ľudstvo, 

za všetko stvorenie.                



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM 

Ročné zúčtovanie hospodárenia.

 
RKFÚ Obišovce,  k 31.12.2017   

Zostatok z min. roka  31.12.2016 

     16.344,01 €     
Príjmy: 54.376,4  
Zvonček a zbierky spolu      43.937,73 €   

ABÚ:   2.000,- 

Obec Kysak: 500,- 

z Kysaku  7.743,39,- € 

Zbierky, ktoré sme odoslali ABU    2.538,34  € - 

spolu s Kysakom 

Dobropis za plyn rok 2016  760,64 € 

Nájomné za pôdu: 178,03 € 

Výdavky: 69.994,8 € 

- energie – plyn, elektrina kostol:  918,19 € 

- rekonštrukcia oltára B. Srdca:  9000,- € 

- nové ozvučenie a vonkajšie osvetlenie: 17.142,82 

- kostol – bežné opravy a nákupy: 3.016,53 € 

- liturgické potreby, hostie:  1.144,21 € 

- knihy a časopisy:  388,10 € 

- prevádzkové náklady:   1.608,48 

- fara  energie:   2.196,33 

- rekonštrukcia fary a bežné opravy: 20.311,33 

€ 

- odoslanie zbierok  a do fondov ordinariátu: 

 2.538,34  €   

- daň z príjmu: 39,04 € 

- ostatné výdavky: fatimské soboty, odpust, 

odvody do fondov ai: 11.691,43 €  
 

_________________________________ 

Stav  pokladne k 22.12.2017:  0,49  €   
  

Stav bežného účtu  k 22.12.2017: 725,12 € 

  

Spolu stav finančných prostriedkov  k  

22.12.2017   725,61 €    

 

 

 

 

 

 

 

 

RKFÚ Obišovce, filiálka Kysak k 31.12.2017 

  Zostatok z min. roka  31.12.2016 

     20.826,51 €    
Príjmy: 28.471,19   

Zvonček: 5.265,79 €   

Zbierka na kostol a milodary veriacich: 

 10.670,92,- €, z toho koleda: 2.170,- €, vklad 

duch. otca Michala: 420- € 

Zbierky, ktoré sme odoslali ABU:    1.751,74 

 € 

Dotácia z Ministerstva kultúry 10.000,- €, 

z obecného úradu ako spoluúčasť na projekte 

640,- € 

Dobropisy za energiu:142,74  € 

Výdavky: 22.519,78 € 

- energie – plyn, elektrina, vodné stočné 

kostol: 757,50 

- fara: 7.743,39  

- liturgické potreby: 267,91 € 

- bežné opravy a nákupy: 443,32 €    

- výdavky z dotácie: 10.640,- € 

- odoslanie zbierok  a do fondov ordinariátu - 

 1.986,55  € 

- bežné nákupy a opravy 681,11 € 

______________________________________ 

 

Stav  pokladne k 26.12.2017  –       2.587,51  € 
   

Stav bežného účtu  k 26.12.2017 –  24.190,41€ 
 

  

Spolu stav finančných prostriedkov  k  

26.12.2017   26.777,92 €     
 

Spracovala: T. Porubčanová 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

HLÁSKOVÁ VIANOČNÁ KRÍŽOVKA 

 

VODOROVNE: 
A: Nenáročná obilnina; Akadémia múzických umení; časť voza; B: PRVÁ ČASŤ TAJNIČKY;  

C: Čistiaci prostriedok; citoslovce veselosti; rímsky krutovládca; tŕň, po česky; D: DRUHÁ ČASŤ 

TAJNIČKY; medza po česky; E: Ušla po česky; ženský hlas; F: Mangán (zn.); Katolícke noviny; vykonáva 

voľbu; nikel (zn.); G: Nie veľká; TRETIA ČASŤ TAJNIČKY; H: Predložka; masy ľudí; kopnutie; polomer 

(zn.); I:  ŠTVRTÁ ČASŤ TAJNIČKY; J: Uvoľnila zapnuté; domáce meno Emila; značka žiletiek 

ZVISLE: 
1.Ovanutie (bás.); milimeter; ale; 2.Predpona vzťahujúca sa k životu; naspäť; 3.Japonské mesto; povraz so 

slučkou; 4. Zvratné zámeno; malé oje; označenie gramofónových platní; 5. Nie viacerí; venoval; 6. Okrídlená 

bytosť; vyhĺbenina v zemi; 7.Vlastní; sodík (zn.); latinský pozdrav; 8. Týkajúci sa ucha; nasype do niečoho; 9. 

Jav po česky; otravné látky (skr.); ruská rieka; 10. Krík; turecké mužské meno; letecké opravovne; 11. 

Domáce meno Jozefa; malé líce; 12. Rímskymi číslicami 51; EČ Martina; povrch tela; 13. Viac, ďalej; 

melódia; 14. Cez; osobné zámeno; nobélium (zn.);  

15. Chaplinova manželka; ryť po česky. 

POMOC: VITA; OTARU; LP; OM; OONA 
 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A                               

B                               

C                               

D                               

E                               

F                               

G                               

H                               

I                               

J                               
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