
Farský list ČÍSLO 05/2018
                              

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

Liturgický program 29. január – 04. február 2018 

29.01.2018 Pondelok 
Féria 

Obišovce 07:00 sv. omša - *Jana, Jozef  

30.01.2018 Utorok 
Féria     

Kysak 07:00 sv. omša - † rod. Podhorskej, Opielovej 

31.01.2018 Streda 

Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka    

Obišovce 16:30 sv. omša - †Za zosnulých kňazov 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - †Jaroslav Lupač 

01.02.2018 Štvrtok 

Féria  

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - *Božena, Michal, Peter 

02.02.2018 Piatok 

Obetovanie Pána, sviatok   

Obišovce 18:00 sv. omša - *Ctihodná sestra Alžbeta Kišidayová  

Kysak 
16:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

17:00 sv. omša - †rod. Kollárova, Roháčova, Čarna 

03.02.2018 Sobota 

 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – ľubovoľná spomienka 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - *Za skoré víťazstvo NSPM 

04.02.2018 
 

Nedeľa 
 

PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

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

Kysak 08:00 sv. omša - * Katarína, Milan Tkáč 40r. sob 

  

UPRATOVANIE KOSTOLA 

 
Obišovce 03. február 2018 – rod. Kučerova., rod. Kolcunova.  

Kysak 03. február 2018 – rod. Žulkovska, Gajdošova, Dvorčákova, Kvakova  
 

Myšlienka:  „Zostaňte v loďke, do ktorej vás Pán posadil, a môže prísť hoci 

aj búrka. Nezahyniete. Zdá sa vám, že Ježiš spí, no nechajte ho tak. 

Neviete, že aj keď spí, jeho srdce vás veľmi pozorne sleduje? Nechajte ho 

spať a on sa v pravý čas zobudí a prinavráti vám váš pokoj. Písmo nám 

hovorí o svätom Petrovi, že dostal strach a s chvením vykríkol: „Pane, 

zachráň ma!" A náš Pán ho chytil za ruku a povedal mu: „Maloverný, prečo si 

pochyboval?" (Mt 14, 30-31) “ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 09. február 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“ – dnes v nedeľu  28. januára 

2018 pri všetkých sv. omšiach v Obišovciach 

a Kysaku. Ďakujem za vašu obetu. 

 „MODLITBA PRÍHOVORU“ – bude v tomto 

nastávajúcom mesiaci vo štvrtok 15. februára 

2018 od 17
00 

– 20
00 

hod. Program začne 

eucharistickou adoráciou, pokračuje sv. omšou 

a po skončení omše pokračuje modlitbami chvál 

a krátkou katechézou. Program skončí 

individuálnou modlitbou príhovoru.   

 „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.  

 „PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ“ – v tomto 

nastávajúcom týždni vám ponúkam možnosť prijať 

sviatosť zmierenia pol hodiny pred sv. omšami 

v Obišovciach a Kysaku. Chorých budem spovedať 

v piatok 02. februára 2018 od 07
00 

hod. 

 „POŽEHNANIE SVIEC“ – na sviatok 

Obetovania Pána v piatok 02. februára 2018 na 

„Hromnice“ požehnám sviece, ktoré si so sebou 

prineste.  

 „POŽEHNANIE HRDLA“ – v sobotu 03. 

februára 2018 pri sv. omši o 07
30 

hod vám na 

spomienku sv. Blažeja požehnám hrdlá. 

Povzbudzujem k prijatiu sv. zmierenia 

v prvopiatkovom týždni.   

 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ“ – na prvú 

nedeľu v mesiaci február vás pozývam na 

odprosujúcu pobožnosť 04. februára 2018 po sv. 

omšiach v Obišovciach a Kysaku. Po skončení 

pobožnosti vám požehnám náboženské predmety, 

ktoré si so sebou prineste.  

 

OHOVÁRANIE 

 

Musíme dať veľký pozor aby sme 

neoohovárali blížneho: tiež musíme dávať 

pozor, aby sme neupadli do opačnej 

krajnosti, ktorí schvaľujú a vychvaľujú 

chyby a hriechy blížneho. Keď vieš o 

ohováranom niečo dobrého, povedz to ! 

 

Keď vieš, že je dakto zlomyseľným 

ohováračom. Nehovor že je úprimným, 

priamym človekom. nebezpečné  dôverné 

známosti a návštevy nevolaj nevinnosťou. 

Bezočivosť slobodou, ani hriešnu lásku 

priateľstvom.  

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


 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM
PRINIESŤ PRED JEŽIŠA VŠETKÝCH 

OCHRNUTÝCH. 

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli 

ho štyria. (Mk 2,3) Ako dobrý obraz modlitby 

príhovoru nám môže poslúžiť príbeh o štyroch 

mužoch, ktorí priniesli k Ježišovým nohám 

ochrnutého človeka. Porov. (Mk 2,2-12). 

Vynaložili na to nemalú námahu, pretože sa 

k Ježišovi skrze tlačenicu nemohli dostať. Chorý 

asi nebol najľahší, keď ho museli niesť štyria. 

A mimo to museli vyliezť na strechu, kus z nej 

odkryť a spustiť ho otvorom dole pred Ježiša. Je 

zaujímavé, že o viac sa už nestarali. Nezdá sa, že 

by Ježišovi vysvetľovali, čo chorému asi je a čo 

s ním má robiť. Jednoducho mu ho celkom zverili, 

nech on sám Ježiš rozhodne, aké uzdravenie 

dotyčný potrebuje. Veď meno Ježiš znamená: „Boh 

je spása“ a spásou sa v hebrejskej biblii rozumie 

uzdravenie v tom najplnšom zmysle slova, 

uzdravenie vo všetkých mysliteľných dimenziách 

človeka. (Biblicky „spasiť“ znamená pôvodne 

vytrhnúť z nebezpečenstva života, ochrániť 

vyslobodiť, vykúpiť a uzdraviť – podľa druhu 

nebezpečenstva, ktoré ľudský život ohrozuje). 

A Ježiš samozrejme začína tým, čo on považuje 

u tohto človeka v nadej situácii za najdôležitejšie: 

začína odpustením hriechov, čiže duchovným 

uzdravením. Až potom sa venuje jeho chorobe, 

i keď očakávanie štyroch mužov sa uberalo týmto 

smerom. Z toho však nemôžeme vyvodiť, že takéto 

poradie, je Ježišovým štandardným postupom 

uzdravovania. Inokedy môže byť uzdravenie tela 

alebo rozviazanie z moci zla prvým Božím darom 

človeku, po ktorom až potom nastane obrátenie 

a s ním aj plné duchovné uzdravenie. Aká je 

paralela tohto evanjelia s našou témou? 

I v modlitbe príhovoru prinášame potrebného 

človeka pred Ježiša, ktorý je Spása, Ktorý je sám 

Život. A keď si uvedomíme komu sme 

konkrétneho človeka zverili do rúk, nemusíme sa 

vyčerpávať dlhými formuláciami a dlhým 

vysvetľovaním, čo a ako má pre neho Kristus 

urobiť. Veď on o tom človeku vie nekonečne viac 

než my sami, alebo ktokoľvek iný z ľudí. Na neho 

zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás 

stará. (1Pt 5,7) Ako je potrebné sa modliť!? 

V podstate akokoľvek ako to vieme. Sila modlitby 

príhovoru nespočíva v nejakých špeciálnych 

formulkách alebo postupoch, ani v nej nejde 

o žiadne duchovné úderníctvo. Boh môže robiť 

zázraky i na základe krátkej strelnej modlitby. 

(Viď: Eliáš a Báloví proroci 1 Kr 18, 20-39).  

PRESILA „ZA OPONOU“ Čo teda na to 

povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 

(Rim 8,31) Skrze modlitby príhovoru sa 

v neviditeľnom svete odohráva duchovný boj, 

ktorého ovocie sa vo svojom čase objaví 

viditeľným spôsobom. Božie slovo nám o tom 

hovorí na mnohých miestach. Jeden starozákonný 

príbeh krásne ilustruje skutočnosť, že 

v duchovnom zápase, nebojujeme sami, že 

môžeme počítať s pomocou „zvrchu“, alebo skôr 

s pomocou sveta, ktorý sa nachádza za oponou 

viditeľného sveta. Aramejský kráľ sa rozhodol 

zavraždiť proroka Eliáša pretože opakovane 

varoval, skrze Božieho Ducha Izraelitov o pohybe 

aramejských vojakov: „Keď sluha Božieho muža 

včasráno vstal a vyšiel von, zazrel, že mesto 

obkľučuje mocný oddiel, kone a vozy. Sluha mu 

povedal: „Beda, môj pane! Čo budeme 

robiť?“Odpovedal: „Neboj sa, lebo tých, čo sú 

s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi!“ A Elizeus 

sa modlil: „Pane, otvor mu oči, nech vidí!“ 

Vtom Pán otvoril sluhove oči a videl, že vrch 

okolo Elizea je plný ohnivých koní a vozov.“  (2 

Kr 6, 15 – 17) Vo svetle Kristovho víťazstva nad 

zlom ide o vyjadrenie stabilného pomeru síl medzi 

kráľovstvom tmy a kráľovstvom svetla. Každý, kto 

sa hlási ku Kristovi a nevyznáva ho ako svojho 

Pána iba slovami, má na Kristovom víťazstve 

podiel. Apoštol Pavol vyjadruje skutočnosť napr. 

nasledovne: Čo teda na to povieme? Ak je Boh 

za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného 

Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, 

akože by nám s ním nedaroval všetko?! Kto nás 

odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť 

alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, 

nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: 

„Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, 

pokladajú nás za ovce na zabitie.“ Ale v tomto 

všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás 

miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani 

anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani 

budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, 

ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť 

odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi 

Ježišovi, našom Pánovi. (Rim 8, 31-32.35-39) 

Obidva prípady s Eliášom alebo slovami 

apoštola Pavlom v každom duchovnom zápase 

platí, že keď sme s Kristom, stojíme vierou na 

strane víťaza nad zlom. A to i v prípade, kedy 

vonkajšia skutočnosť a ľudské predstavy o úspechu 

hovoria proti.    Pokračovanie nabudúce. 



 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

OSEMSMEROVKA 

 

Tajničku osemsmerovky tvorí 36 písmen, ktorú dostanete po vyškrtaní nasledujúcich slov: 

ALELUJA, ASTRA, BOHÁČ, ČNOSTI, DEDIČNÝ HRIECH, DOMINIKÁNI, EPIŠTOLA, CHUDOBA, 

ISKRA, ISTOTA, MESTO, OBETA, OLIVA, OPORA, PIESEŇ, SNAHA, SPOLOČNOSŤ, SPOVEĎ, STAVBA, 

SUSED, SVIATOSTI, TIARA, VEČNÝ ŽIVOT, VĎAČNOSŤ, VIERA, UČITEĽ, ŽIARA 

T S V I A T O S T I A R A 

D V P I E S E Ň P R B O J 

O E R O E P I Š T O L A O 

M B D A L R S S H T V L Z 

I E E I A O A Á Č E I E V 

N A S T Č Í Č N Č V A L Ď 

I T U T A N T N A A M U A 

K O S R O Ľ Ý K O H D J Č 

Á T K S E Ž E H K S A A N 

N S T O I I N T R Č Ť N O 

I I Í V O A B V I I I Ň S 

O V O P O R A A N Č E I Ť 

S T A V B A A B O D U CH E 

 

 

 

 

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