
Farský list ČÍSLO 04/2018
                              

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

Liturgický program 22. – 28. január  2018 

22.01.2018 Pondelok 
Féria 

Obišovce 07:00 sv. omša - †Michal  

23.01.2018 Utorok 
Féria     

Kysak 18:00 sv. omša - †Zoltán Juhas  

24.01.2018 Streda 

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka    

Obišovce 16:30 sv. omša - †Za nenarodené deti 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - †Ľudmila, Rafael 

25.01.2018 Štvrtok 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok  

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - †rod. Porubčanova 

26.01.2018 Piatok 

Sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka   

Obišovce 18:00 sv. omša - †Ondrej, Alžbeta, Juraj  

Kysak 17:00 sv. omša - †Alžbeta, Andrej Gajdošoví 

27.01.2018 Sobota 

 Panny Márie v sobotu 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - †František Doľak, kňaz 

28.01.2018 
 

Nedeľa 
 

ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

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

Kysak 10:00 sv. omša - * Za farnosť 

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 27. január 2018 – rod. Radvanszka ., rod. Petruščákova.  

Kysak 26. január 2018 – rod. Bičkošova, Krešťankova, Pivovarníkova, Gajdošova 
 

Myšlienka:  „Musíme sa vyvarovať toho, aby sme dali prednosť 

našim výhodám pred tým, čo osoží iným. Toto uprednostnenie 

svojho osobného prospechu pred prospechom iných totiž zákonite 

narúša nádherné puto lásky; puto, ktoré vždy musí spájať 

kresťanské duše, lebo láska, ako hovorí svätý Pavol, spája všetko 

v nádhernej harmónii.“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 26. 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.  

 „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.  

 „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!  

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ - bude na budúcu nedeľu  28. 

januára 2018 pri všetkých sv. omšiach 

v Obišovciach a Kysaku. Ďakujem za vašu 

obetu. 

 „MILODAR“ – Ďakujem veriacim z filiálnej 

obce Trebejov, darovali na kostol z vianočnej 

koledy 660,- €. Ďakujem z úprimného srdca.  

 

 „P18“ - Začína prihlasovanie na Národné 

stretnutie mládeže P18 v Prešove. Prihlásiť sa 

je možné on-line vyplnením formulára 

na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk/pr

ihlasovanie, kde sú zverejnené aj ďalšie 

informácie nielen o prihlasovaní.      
     

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie
http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie


 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM
PODSTATA MODLITBY PRÍHOVORU 

Pokračovanie - 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. V tom 

spočíva tajomstvo plodnosti každého skrytého 

života. Môže ísť o rehoľníka, ktorý používa svoje 

duchovné zápasy a každodennú prácu ďaleko od 

zraku ľudí, alebo ide o svetu neznámu veriacu 

osobu, ktorá denne pozdvihuje k Bohu svoje 

radosti a starosti, svoje deti i vnukov, alebo môže 

ísť o kňaza v zabudnutej farnosti, ktorý denne na 

paténe pozdvihuje s hostiou celý svet, 

predovšetkým mikrosvet jemu zverených ľudí. 

Každej takej existencii pre druhých, ktorá je 

spojená s Kristovým vydávaním sa človeku, 

môžeme smelo hovoriť modlitba príhovoru. Vo 

svetle Kristovho kríža to platí zvláštnym spôsobom 

tiež o utrpení, prežívaným v spojení s Kristovou 

obeťou. Preto Pavol v liste Korinťanom o zmysle 

prežívaných utrpení, ktoré slúžia nielen 

k posväteniu apoštolov, ale tiež je to prospešné pre 

tých, ktorým oni ohlasujú „Radostnú Zvesť“ 

„Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na 

vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu 

utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.“  

(Kol 1, 24)  Alebo inde: „Zo všetkých strán nás 

sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale 

nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie sme 

opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. Stále 

nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na 

našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým 

žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre 

Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom 

smrteľnom tele. V nás teda účinkuje smrť, vo 

vás život.  (2 Kor 4, 8-12)  Skrze tajomstvo kríža 

môžu slúžiť k rozhojneniu života a požehnania i 

skutočnosti, ktoré by sme sami nikdy s hojnosťou 

života nespájali. Pritom utrpenie samo o sebe nemá 

žiadnu hodnotu, je skôr absenciou dobra. Ani 

kresťania nie sú pozvaný na to, aby utrpenie vo 

svete množili, skôr sú povolaní k tomu, aby proti 

nemu všetkými dostupnými prostriedkami 

bojovali. Ale utrpenie, ktoré sa nedá zo sveta 

odstrániť. Tí, ktorí trpezlivo prijímajú utrpenie za 

svet, a za druhých, má hodnotu lásky na kríži, má   

nekonečnú hodnotu. „Láska nikdy nezanikne.“ 

hovorí Pavol (1Kor 13,8) Najsilnejšia modlitba 

príhovoru je ponúknuť Bohu sám seba za druhých. 

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život 

za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13) Dobre vieme, že 

vyznanie lásky počas romantickej dovolenky má 

inú hodnotu než také isté zopakované uprostred 

náročnej životnej situácie. Podobne má väčšiu 

hodnotu „áno“ vyslovené Bohu, uprostred námah 

všedného dňa, alebo prežívanom utrpení než 

modlitba odovzdanosti prenesená v príjemnom 

tichu kaplnky za zvukov povznášajúcej hudby. 

„Intercedere“ (znamená doslova vstúpiť medzi, 

zakročiť v prospech niekoho, alebo sa zaručiť, 

alebo sprostredkovať v spore) Bohu prinášame 

samých seba, a všetko čo patrí k nášmu životu, 

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby 

ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu 

milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. 
(Rim 12, 1) Inými slovami nielen sa modliť, ale 

stať sa modlitbou za druhých. Toto je nahlbší 

rozmer modlitby príhovoru: „Napodobňujte Boha 

ako milované deti a žite v láske tak, ako aj 

Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za 

nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!“ (Ef 5, 1-2) 

Aby ten, kto sa podujal zobrať na seba úlohu 

služby modlitby príhovoru, aby tohto bol vôbec 

schopný, musí najskôr mať podiel na Kristovej 

láske, na jeho smäde po spáse ľudí. Toto si ale 

človek nemôže dať sám, musí mu tento dar byť 

darovaný skrze Kristovho Ducha. U svätcov 

vidíme, že ich horlivosť v modlitbe príhovoru 

a vôbec túžba urobiť niečo pre druhých začala 

vlastnou skúsenosťou s Božou dobrotou, s Božím 

milosrdenstvom. Božie milosrdenstvo prežité na 

sebe samom sa stalo hnacím motorom ich túžby, 

aby aj druhý zakúsili to isté.  Pokračovanie nabudúce. 



 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

 

OSEMSMEROVKA 

 

Myšlienka  Lao-ce: 

Po vyškrtaní nasledujúcich slov dostanete tajničku,  ktorá má 46 písmen: 

AMEN, ČAKANIE, ČLOVEK, DEDIČ, DOBRO, DOBROČINNOSŤ, EVANJELIUM, CHLIEB, 

LÁSKA, MATKA, OBETOVANIE, ODPUSTENIE, OLTÁR, OPRAVA, PREROD, POKOJ, 

PRAVDA, SLOVO, SKLAMANIE, STAŤ, TANCE, VENIEC, VIERA, ZRADA 

P C E I N E T S U P D O R 

E A E V D A I D V O B É Ť 

V I S I N L O O B E V S A 

A I N C N R Á R T N O C T 

N I E A E E O O E N D S S 

J O Ú R K P V E N A K N É 

E P P E A A K I R N L É A 

L CH S R N L Č Z O Á V K P 

I L Á I A O O L S N T R O 

U I E I R V E K O A A L K 

M E S B O Ú A P M V R A O 

V B O L Č I D E D D E I J 

V D S É E I N A M A L K S 

 

 

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