
Farský list ČÍSLO 02/2018
                              

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

Liturgický program 08. – 14. január  2018 

08.01.2018 Pondelok 
bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 07:00 sv. omša - †Andrej, Michal, Mária Pavlovčin  

09.01.2018 Utorok 
Féria     

Kysak 18:00 sv. omša - †Ľudmila, Štefan  

10.01.2018 Streda 

Féria   

Obišovce 16:30 sv. omša -*Za chorých vo farnosti 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - *Jozef Halás 50r. 

11.01.2018 Štvrtok 

Féria 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - †Helena, Jaroslav, Mária, Jozef 

12.01.2018 Piatok 

Féria  

Obišovce 18:00 sv. omša - *Zuzana, Jana, Katarína, Jaroslav s rod.  

Kysak 17:00 sv. omša - †Jozef Parůžek 

13.01.2018 Sobota 

 Panny Márie v sobotu 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - †Ján Jesenský 

14.01.2018 
 

Nedeľa 
 

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 08:00 sv. omša - *Za farnosť 

Kysak 10:00 sv. omša - †Ondrej, Jozef, Viktor, Janošík  

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 13. január 2018 – rod. Vargova, rod. Daduľákova  

Kysak 12. január 2018 – rod. Novákova, Buncova, Čarna, Semančíkova   
 

Myšlienka:  „Vyprosujem vám od drahého Vykupiteľa milosť jasne 

stanoveného cieľa a najmä to, aby ste boli tichá a utíšili všetko 

okolo seba, žeby ste počuli hlas Milovaného a mohli sa s ním 

pokojne porozprávať.“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 12. januára 2018 o 19
00

hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

 

 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ“ – dnes 

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.  

 „SVIATOSŤ MANŽELSTVA“ – kto si chce 

tohto roku 2018 vyslúžiť sviatosť manželstva 

nech to čím skôr nahlási na farskom úrade. Je 

potrebné uviesť aj  konkrétny dátum. Všetci, 

ktorí chcú v tomto roku prijať manželstvo 

musia absolvovať aj permanentnú 

predmanželskú prípravu. Povzbudzujem 

k odvahe a prihláseniu.  

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE STARŠÍCH“ - 

mladšia skupina – Bude vo štvrtok 11. 

januára 2018 o 19
00 

hod na
 

farskom úrade 

v Obišovciach. Povzbudzujem aj nových 

členov k účasti.  

 „MODLITBA PRÍHOVORU“ – bude 

v tomto miesiaci 18. januára 2018 vo štvrtok 

večer po sv. omši vo farskom kostole 

v Obišovciach. Povzbudzujem k odvahe 

a účasti.  

 

 

Úmysly apoštolátu 
Január 

Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov a 

ostatné menšinové náboženstvá v 

ázijských krajinách, aby mohli 

prežívať svoju vieru v plnej slobode. 

Úmysel slovenských biskupov: Nech 

nás krst Krista Pána naplní úsilím 

prežívať krst v každodennom živote.  
 

   
 

 

 

 

 

Okienko zdravia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako (ne)robiť novoročné predsavzatia 
Je tu Nový rok 2018. Veľa z nás si robí 

novoročné predsavzatia. E. Morin na základe 

rôznych štúdií odhadla, že 88 až 92 percent ľudí 

svoje novoročné predsavzatia nedodrží. Ak tak 

robíme, je dobré to spraviť dôkladne; čísla totiž 

hrajú proti nám. 

Na čo je teda dobré pamätať? 

  

Na 3 veci: Dôkladná selekcia. Upriamená 

pozornosť. Jasné priority. 

  

Predsavzatie musí byť: Realistické. Konkrétne. 

Dosiahnuteľné. 

 

 

 

 

 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM
PODSTATA MODLITBY PRÍHOVORU 

Pokračovanie -  ako už bolo povedané kresťanstvo 

nie je a nemôže byť vyznaním duchovných 

individualistov. I modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš 

je Modlitbou príhovoru celý „Otče náš“... pri 

modlitbe Otčenáša nikto nepristupuje k Bohu iba 

sám za seba; nie náhodou nás Ježiš učil modliť sa 

v množnom čísle, v spojení s celým tajomným 

Kristovým telom – cirkvou i s celým ľudstvom. Je 

povzbudivé vedieť, že všade na svete sú ľudia, 

ktorí sa prihovárajú a doslova kropia Božou 

milosťou každú situáciu v ktorej sa človek ocitá. 

Ďalším tajomstvom, ktorého sa dotýkame cez tému 

modlitby príhovoru, je tajomstvo zla, tajomstvo 

hriechu, bolesti a utrpenia všetkého druhu. Cez 

modlitbu príhovoru vždycky vstupujeme do zápasu 

proti nejakej forme zla a nedostatku, vždy ide 

o zápas medzi kráľovstvom svetla a kráľovstvom 

tmy. „On nás vytrhol z moci tmy 

a preniesol do kráľovstva svojho milovaného 

Syna,...“ (Kol 1, 13) Často modlitbu príhovoru 

používame práve v situáciách, keď ide o našich 

blízkych. Inokedy ju používame keď prosíme o silu 

pre tých, ktorý slúžia trpiacim. Ako poznamenal 

jeden múdri človek, ktorý sám prešiel utrpením, 

v takých situáciách nás otázka „prečo“ môže úplne 

ochromiť, zatiaľ čo otázka „Ako“ nám môže 

otvoriť cestu ako ísť ďalej, cestu ku svetlu. Inými 

slovami zaseknem sa pri otázkach typu „Prečo“, 

prečo sa deje toto či ono, prečo to Boh dopustil, 

prečo nezasiahne, bude sa mi do srdca postupne 

nepozorovane zakrádať karikatúrny obraz Boha, 

ktorý je mojím nepriateľom, ktorý chce pre mňa 

zlo (čo je mimochodom známa taktika Zlého: „No 

had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré 

urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal 

Boh: »Nesmiete jesť z nijakého rajského 

stromu!«?“ (Gn 3, 1) Keď sa pritom všetkom 

začnem pýtať, ako sa k danej situácii môžem 

postaviť podľa Kristovho srdca, otvára sa pre mňa 

cesta požehnania, pretože žiadny problém nás 

nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. „Vieme, že 

tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, 

čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“ (Rim 

8,28) to ale vôbec ešte neznamená, že Božiemu 

jednaniu budeme vždy rozumieť. Mnohé vytrvalé 

modlitby príhovoru sa odohrávajú v temnote viery, 

kde sa nemôžeme oprieť o viditeľné znamenia 

Božej priazne, tak keď nastala tma po celej zemi 

vo chvíli Kristovho umierania na Golgote a on 

sám, obťažení hriechmi sveta, na čas prežil stratu 

Božej blízkosti. Preto je modlitba príhovoru 

niekedy službou nie veľmi jednoduchou. 

V modlitbe príhovoru sa rovnako dotýkame 

tajomstva našej spoluúčasti na spáse sveta. „Nie je 

nič chladnejšieho než kresťan, ktorý sa nezaujíma 

o spásu svojich blížnych“ povedal sv. Ján 

Zlatoústy. Z jednej strany platí, že dielo spásy je 

„dokonané“ a ku Kristovej obeti nieje treba nič 

pridávať, ale na druhej strane je pravda, že sme 

všetci povolaní mať podiel na Ježišovom poslaní, 

že  máme byť spolupracovníkmi na jeho diele“ 

Možno by Nebeský Otec mohol urobiť všetko sám, 

ale evidentne nechcel, rozhodol sa robiť mnohé 

veci i skrze nás a s nami. Celú hĺbku a všetky 

detaily Božích plánov nikdy nepochopíme, ale 

smieme do nich nahliadnuť. Z toho je zrejmé, že 

Boh chce mať s nami partnerský vzťah: „Už vás 

nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí 

jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som 

vám oznámil všetko, čo som počul od svojho 

Otca.“ (Jn 15,15) Keby sa Božie zámery 

uskutočňovali logikou „o nás bez nás“, bolo by 

menšie riziko ich nepodarenia, ale znamenalo by to 

tiež, že nás berie ako iba figúrky na Božej 

šachovnici. Odkiaľ však vieme, že Boh s nami vo 

svojom diele počíta? Poslaním kresťana je stať sa 

človekom, zrelé človečenstvo sa meria plnosťou 

Kristovho človečenstva „kým nedospejeme všetci 

k jednote viery a poznania Božieho Syna, 

k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku,“ 
(Ef 4,13) stať sa v plnosti človekom, znamená žiť 

ako Kristus pre druhých a pre svet, stať sa ako on 

darom pre druhých. Dobrým Samaritánom, 

blížnym pre každého, kto trpí akýmkoľvek 

nedostatkom. „On odpovedal: „Ten, čo mu 

preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: 

„Choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10,37) Nové 

prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali 

navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako 

som ja miloval vás.(Jn 13,34) Radostná zvesť 

spočíva v tom, že s Kristovými požiadavkami 

evanjelia aj nová sila žiť. Je to Duch Svätý, Duch 

Ježiša Krista, ktorý premieňa srdcia kamenné na 

srdce z mäsa a ukladá do nich Boží zákon, a tým 

uschopňuje človeka zvnútra, aby mohol prijať 

nároky evanjelia. Ľuďmi podľa Božieho srdca sa 

môžeme stať: „skrze Krista, s Kristom, v Kristovi 

so živým Kristom nie iba kopírovať napodobňovať 

ho. Ježiš je pre nás zdrojom Božej Lásky Agapé: 

„A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je 

rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, 

ktorého sme dostali“ (Rim 5,5)   
 



 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

Po vyškrtaní nasledujúcich slov získate tajničku, ktorá má 35 písmen. 

ANJELI, ARCHA, CIRKEV, DREVO, EUCHARISTIA, HVIEZDA, CHVÁLA, ISKRY, KADIDLO, KÁNON, 

LATERÁN, LEKCIA, MYRHA, NÁDEJ, NOVIC, OBEDY, OBETA, OBJAVY, OBRAZ, ODDYCH, OLIVA, 

VEDEC, VENIEC, VIERA, VIKÁR, VÝCHOD, ZÁPAD, ZNAMENIE, ZVONY 

B K A D I D L O L I V A U 

D Ú C S R E H J L C R S A 

T I K E K V K E E CH L A E 

M R V C I O J D A A R I Ň 

Y O I E B N E Á A E N N Ť 

R A Z J A V E N I E V Á P 

H D A Á K A N V M Ý V R O 

A V R E P Á N A CH V I E B 

Y Š B E T A N O K V K T E 

N Y O N Á Z D O V R Á A T 

O O D N Á D E J N I R L A 

V Y S V Y V E K R I C E A 

Z E U CH A R I S T I A T A 

 
 

 

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