
Farský list ČÍSLO 03/2018
                              

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

Liturgický program 15. – 21. január  2018 

15.01.2018 Pondelok 
Féria 

Obišovce 07:00 sv. omša - * rod. Kriviančinová 

16.01.2018 Utorok 
Féria     

Kysak 18:00 sv. omša - †Margita, Andrej Kováčoví  

17.01.2018 Streda 

Sv. Antona, opáta    

Obišovce 16:30 sv. omša - †Mária Gregorovičová 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - †Otakar Satvár 

18.01.2018 Štvrtok 

Sv. Omša k Úcte Ducha Svätého 

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - †Magdaléna, Štefan Šidlovský 

19.01.2018 Piatok 

Féria  

Obišovce 18:00 sv. omša - †Andrej, Katarína  

Kysak 17:00 sv. omša - †Margita Sokolová 

20.01.2018 Sobota 

 Panny Márie v sobotu 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - †Jozef Pavlovič, kňaz 

21.01.2018 
 

Nedeľa 
 

TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 10:00 sv. omša - *Za farnosť  

Kysak 08:00 sv. omša - *Novákova, Schrötter   

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 20. január 2018 – rod. Kuncova st., rod. Kuncova ml.  

Kysak 19. január 2018 – rod. Konečna, Slivova, Štieberova, Pončákova  
 

Myšlienka:  „Zažil som veľakrát takúto extázu lásky a na nejaký 

čas som sa ocitol akoby mimo reálneho sveta. Vtedy bol však 

tento oheň slabší. Keby ale teraz trval ešte chvíľočku, ešte 

jedinú sekundu dlhšie, moja duša by sa oddelila od tela a odišla k 

Ježišovi. (...) Ježiš teraz vytiahol svoj ohnivý šíp z môjho tela, 

ale ja som smrteľne ranený.“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 19. januára 2018 o 19
00

hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

  „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 

SPOLOČENSTVA sv. PÁTRA PIA“– Bude 

vo nedeľu 04. februára 2018 o 18
00 

hod na
 

farskom úrade v Obišovciach. Povzbudzujem 

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. 

 „EKUMENICKÁ  BOHOSLUŽBA“ – bude 

v našej farnosti v sobotu 20. januára 2018 

v Evanjelickom kostole v Obišovciach o 18
00 

hod. A v nedeľu 21. januára 2018 v kostole sv. 

Kataríny Alexandrijskej v Kysaku o 18
00 

hod. 

Srdečne pozývam nás všetkých na tieto 

spoločné modlitby v našich kresťanských 

spoločenstvách. 

 „SVÄTÉ OMŠE K ÚCTE DUCHA 

SVÄTÉHO“ – budú  štvrtok podľa vyhlásenia 

raz v mesiaci vo farskom kostole o 18
00 

hod. 

v Obišovciach. Pozývam všetkých, ktorý 

potrebujú zažiť zjednotenie v rodinách 

oslobodenie od akéhokoľvek zla, osobné 

obrátenie atď... Program začne adoráciou bude 

pokračovať sv. omšou a zavŕši sa chválami a 

modlitbou príhovoru. Povzbudzujem k účasti.  

 „TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU 

KRESŤANOV“ – v nasledujúcom týždni od 

18.  – 25 januára 2018 vás pozývam na 

modlitby za jednotu kresťanov. Predovšetkým 

sa budeme modliť za jednotu medzi nami 

navzájom v láske. Na tento úmysel obetujme 

sv. omše, adorácie a aj modlitbu posvätného 

ruženca pred sv. omšou.  

 

 „JUBILEUM OTCA ARCIBISKUPA“ – 

pozývame všetkých veriacich na spoločné slávenie 

Eucharistie spojené s poďakovaním Pánu Bohu 

za 25 rokov biskupskej služby terajšieho pastiera 

našej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera, ktoré  sa 

uskutoční 30. januára 2018 (utorok) o 10.00 

h v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Svätej omši 

bude predchádzať modlitba posvätného ruženca so 

začiatkom o 9.15 h pod vedením bohoslovcov. 

Vytvorme jednu duchovnú rodinu okolo svojho 

pastiera v deň jeho strieborného biskupského 

jubilea!  

     

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Mnohí túžia po zjednotení kresťanov, aby svojimi 

rozdeleniami už ďalej nezahaľovali posolstvo 

univerzálneho spoločenstva, ktoré priniesol Kristus. 

Nemohla by byť jednota medzi nami – ako medzi 

bratmi a sestrami – istým znakom, predzvesťou 

jednoty a mieru medzi ľuďmi? Odvážme sa my 

kresťania z rôznych cirkví, obrátiť spoločne ku 

Kristovi a bez toho, aby sme počkali, kým sa naše 

teologické názory úplne zosúladia, odvážme sa 

zhromaždiť spolu pod jednou strechou. Egyptský 

Koptský mních Mattu el Maskineh povedal: 

„Musíme začať tým, že budeme spolu žiť podstatu 

jednej viery a nečakať, kým sa dosiahne zhoda vo 

vyjadrení jej obsahu.“ Podstata viery, ktorou je sám 

Kristus, je založená na láske, na darovaní seba 

samého. Začať tento proces tým, že ľudia budú 

ďakovať Bohu za dary druhých. Rozpoznávajme 

v druhých hodnoty, ktoré nám možno chýbajú. 

Pokúsme sa prijať ich odlišnosti ako obohatenie pre 

nás, hoci by nás niektoré jej aspekty mohli sprvu 

odrádzať. Nájdime v daroch druhých sviežosť 

radosti. Človek je stvorený pre radosť, nie pre 

skleslosť. A zmyslom radosti nie je, aby si ju človek 

ponechal sám pre seba, ale, aby sa o ňu podelil, aby 

ju vyžaroval. Tak ako plakal po smrti Lazára Ježiš, 

aj ľudia ba sa mali obťažovať plakať pre ľudské 

utrpenie. Nesme vo svojom srdci tých, ktorí trpia. 

Keď ich vkladáme do Božích rúk, nenechávame ich 

napospas slepému a nemilosrdnému osudu. 

Odovzdávame ich do súcitu Boha, ktorý miluje 

každého človeka. Sprevádzanie trpiacich im môže 

dodať odvahu. 

 

 



 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM
PODSTATA MODLITBY PRÍHOVORU 

Pokračovanie -  Ježiš Kristus – ten, ktorí sa 

prihovára . „Preto môže naveky spasiť tých, 

ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije 

stále, aby sa za nich prihováral.“  (Hebr 7,25) pre 

nás kresťanov je najdôležitejšie svedectvo Nového 

zákona, ktorý nám predstavuje Ježiša Krista ako 

toho kto sa neustále prihovára u svojho Otca. 

Väčšinou v kontexte, kedy sa človek utápa 

v sebaobviňovaní, lebo práve vtedy na neho útočí 

zlý duch. „...lebo bol zvrhnutý žalobca našich 

bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred 

naším Bohom.“  (Zjv 12, 10) v takýchto situáciách 

sme pozývaní k tomu, aby sme duchovným zrakom 

pozerali na Ježiša, o ktorom Pavol hovorí: „A kto 

ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac 

– ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha 

a prihovára sa za nás?“  (Rim 8,34) Ježiš je tu 

predstavovaný ako náš obhajca a náš zástanca. 

Ježiš síce priamo nie je nazývaný ako ten kto sa za 

nás prihovára, ale modlitbou príhovoru stále žije. 

Ježiš stojí v tomto spore s Bohom Otcom na našej 

strane. Pri rozhovore v Getsemanskej záhrade hrí 

Petrovi: „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás 

vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja 

som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. 

A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ 

(Lk 22, 31 – 32 ) Ide tu o nádherné uistenie, ale 

myslím si, že Petrovi nikto z nás nemusí závidieť. 

Ježiš určite nepodlieha mentalite dnešnej doby, 

ktorá venuje mimoriadnu pozornosť iba ľuďom 

s označením VIP a „obyčajných“ jedincov 

prehliada, práve naopak. Tak ako celé Písmo, bol 

tento rozhovor s Petrom zaznamenaný na 

povzbudenie nám všetkým, ktorí sa hlásime ku 

Kristovým učeníkom. Ak prechádzame skúškami, 

smieme veriť, že máme na nebi toho, kto sa za nás 

prihovára. On za nás prosí, aby naša viera nielen 

neochabla, ale aby sa cez skúšku ešte viac 

upevnila, takže budeme môcť byť oporou iným. 

Celá Veľkňazská modlitba Ježiša Krista je 

modlitbou príhovoru. (Jn 17) Ježiš v nej najprv 

prosí za seba a za naplnenie svojho poslania. 

Potom sa prihovára za dvanásť najbližších: „Za 

nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, 

ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.“   (Jn 17,9) 

A nakoniec sa prihovára za všetkých, ktorý skrze 

vieru apoštolov prijmú vieru – i za nás, ktorý sa 

hlásime k jeho učeníkom v 21 storočí. „No 

neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich 

slovo uveria vo mňa,“ (Jn 17,20) Najhlbšou 

a najúčinnejšou modlitbou príhovoru bolo Kristovo 

umieranie na kríži. Bez uvedomenia si rozmeru 

jeho obeti „za druhých“ prorokoval aj Kaifáš, keď 

prehlásil: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že 

je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, 

a nezahynie celý národ.“ Toto však nepovedal 

sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka 

prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ,“ 

(Jn11, 49 – 51) Akoby v Kristovom vrcholnom 

sebadarovaní zaznela zvučná odpoveď na tajomný 

nárek Božieho služobníka Ezechiela: „Keď som 

však hľadal medzi nimi niekoho, kto by 

vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny 

za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel 

som. Vylial som teda na ňu svoj hnev, ohňom 

svojej roztrpčenosti som ich zničil, ich cesty som 

im zvrátil na hlavu,“ hovorí Pán, Jahve.“ (Ez 

22,30) Veľmi dobre to kedysi vyjadril kardinál 

Martini: „Ten kto sa prihovára, je ten, kto objíma 

s láskou a bez postranných úmyslov obe strany, 

medzi nimi je konflikt. Ježiš sa postavil 

doprostriedka, pretože bol solidárny s obidvoma 

stranami, lepšie povedané obe znepriatelené strany 

– človek a Boh – sa v ňom stretli. On stojí na 

strane hriešneho človeka, a zároveň žije verne 

Božie požiadavky.“ Je potrebná dvojitá láska, láska 

k Bohu a blížnemu. Kedykoľvek táto dvojitá láska 

ochabne, modlitba príhovoru nefunguje.  

            Modlitba príhovoru je súčasťou Kristovho 

poslania. „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, 

všetkých pritiahnem k sebe.“ (Jn12,32) Modlitba 

príhovoru je prirodzeným vyústením toho, keď sa 

spojí v jedno viera v Boha s láskou k Bohu 

a k blížnemu. Viera a láska sú dôležité ingrediencie 

kresťanstva, určite nejde iba o nejaké zvláštne dary 

niekoľkých špecialistov v cirkvi. Preto je možné 

tvrdiť, že k službe modlitbe príhovoru je povolaný 

každý kresťan. Nakoľko bude rásť naša viera 

a láska, natoľko sa budeme automaticky utiekať 

i k modlitbe príhovoru ako k prostriedku k získaniu 

dobier, ktoré by sme svojimi vlastnými silami 

získať nemohli. Krstom sme sa s Ježišom 

nerozlučne spojili a to nielen s ním ako s osobou, 

ale aj s Jeho poslaním pre tento svet. Preto sme 

pozvaný k službe byť ľuďmi, ktorý sa za iných 

prihovárajú u dobrého Nebeského Otca. Všetko čo 

žijeme v láskyplnom zjednotení s Kristom, má 

nesmiernu hodnotu vykúpenia. Preto mohla sv. 

Terézia z Lisieux ponúknuť Bohu za svojich bratov 

v misiách aj povinné zdravotné prechádzky, ktoré 

jej v pokročilom štádiu tuberkulózy spôsobovali 

nemalé ťažkosti. Pokračovanie nabudúce.   



 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

 
OSEMSMEROVKA 

 

Žalm 54,6 – tajnička má 28 písmen, ktoré ostanú po vyškrtaní nasledujúcich slov: 

ARCHANJEL, EMAUZY, EVANJELIUM, EUCHARISTIA, GALÉRIA, IZRAEL, JERUZALEM, KARMEL, 

KYTKA, MODLITBA, PENIAŽKY, PRIESTOR, SAMARITÁNI, SKUTKY, SVÄTÉ PÍSMO, TRIEDA, 

VEŠPERY, VIETOR, ZACHEJ 

E M A U Z Y R E P Š E V 

V U P A L E A R Z I Á N 

A M CH I R P O A N O P M 

N E M A Á O B Á M R E H 

J G A A R T T S I L N I 

E U A D I I Í E A R I E 

L Ž I L R P S Z I A A J 

I E D A É T U T D V Ž N 

U O M T O R A E I V K A 

M A Ä R E A I M Ô A Y CH 

S V J J A R Ž A I V O R 

S S K U T K Y T K A T A 

 
 

 

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