
Farský list ČÍSLO 08/2018
                              

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

Liturgický program 19. – 25. február 2018 

19.02.2018 Pondelok 
Féria 

Obišovce 07:00 sv. omša - †Ján, Michal Hančarik  

20.02.2018 Utorok 
Féria     

Kysak 07:00 sv. omša - † Stanislav Kliment 

21.02.2018 Streda 

Féria 

Obišovce 16:30 sv. omša - †Vincent, kňaz 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - †rod. Semančíkova, Šoltýsova 

22.02.2018 Štvrtok 

Féria  

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - *Gabriela, Ján Baboľoví 50r. sob 

23.02.2018 Piatok 

Féria   

Obišovce 
17:45 Pobožnosť krížovej cesty 

18:00 sv. omša - †Helena, Jaroslav, Márie, Jiří   

Kysak 
16:30 Pobožnosť krížovej cesty 

17:00 sv. omša - † Milan, Ondrej, Mária Jahňákoví 

24.02.2018 Sobota 

 Féria 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - †Margita Martončíkova  

25.02.2018 
 

Nedeľa 
 

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA 

Obišovce 08:00 sv. omša - *Za farnosť  

Kysak 10:00 sv. omša - †Anna, Imrich Sokol  
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 
Obišovce 24. február 2018 – rod. Vaškova,  rod. Gajdošova   

Kysak 23. február 2018 – rod. Cicmanova, Kucharova, Šimkova, Frankova  

Myšlienka:  „Človek, ktorý Boha nemiluje, nevenuje mu žiadnu pozornosť, 

netrápi sa preto, že ho nemá rád, a nikdy sa nesnaží uvažovať o Bohu s úprimnou 

túžbou milovať ho. Ba čo viac, ak takémuto človeku Boh z času na čas i príde na 

myseľ, zistíte, že ho hneď alebo takmer okamžite zapudí. Nech vás to upokojí, 

znovu vám opakujem: zakiaľ máte strach, že Boha nemilujete, a bojíte sa ho 

uraziť, vy ho už milujete a už ho viac neurážate.“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 23. február 2018 o 1900hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

  „SVIATOSŤ MANŽELSTVA – ŠKOLA 
SNÚBENCOV“ – príprava začne v sobotu 

03. marca 2018 na farskom úrade 

v Obišovciach o 1800 hod. Všetkých 

prihlásených, ale aj neprihlásených snúbencov 

prosím, aby sa tejto bezprostrednej   prípravy 

zúčastnili. Povzbudzujem k účasti.   

 „STRETNUTIE SPOLOČENSTVA SV. 

PÁTRA PIA“– Bude budúci mesiac marec v 

nedeľu 04. marca 2018 o 1800 hod na farskom 

úrade v Obišovciach. Povzbudzujem nových 

členov k účasti.  

 „SVÄTÁ OMŠA K ÚCTE DUCHA 
SVÄTÉHO“ – bude  vo štvrtok 15. marca 

2018 vo farskom kostole o 1800 hod. 

v Obišovciach. Pozývam všetkých, ktorí 

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.  

  „ZBIERKA NA CHARITU“ – dnes na 

prvú pôstnu nedeľu 18. februára 2018 je 

zbierka na charitu pri sv. omšiach 

v Obišovciach a v Kysaku.   Ďakujem za vašu 

obetu. 

 „MODLITBA PRÍHOVORU“ – bude 

v tomto nastávajúcom mesiaci vo štvrtok 15. 

marec 2018 od 1700 – 2000 hod. Program začne 

eucharistickou adoráciou, pokračuje sv. 

omšou a po skončení omše pokračuje 

modlitbami chvál a krátkou katechézou. 

Program skončí individuálnou modlitbou 

príhovoru.   

 „P18“ – Máte možnosť sa prihlasovať na 

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. 

Prihlásiť sa je možné on-line vyplnením 

formulára 

na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk/

prihlasovanie, kde sú zverejnené aj ďalšie 

informácie nielen o prihlasovaní.  

  „PIATKOVÉ OMŠE PRE DETI“ - v piatky 

pozývam rodičov spolu s deťmi na sväté omše, 

ktoré sú moderované práve pre nich. Tiež 

chcem povzbudiť aj mladých ľudí zvlášť 

pobirmovaných, aby sa zapojili ako animátori 

a organizátori. Povzbudzujem k účasti. 

  „POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY“ – 

Povzbudzujem k zapojeniu sa do pobožnosti 

krížových ciest v piatok pol hodiny pred sv. 

omšou v Kysaku a v Obišovciach začne 

krížová cesta o 1745 po skončení hneď začne sv. 

omša.  V nedeľu o 1500 hod podľa ohlásenia na 

striedačku v Obišovciach a v Kysaku. Prosím 

o zapojenie sa do tejto pobožnosti v piatky 

jednotlivé stavy. 23.02. – Mamy; 02.03. – 

Mládež; 09.03. – Deti; 16.03. – Seniori; 

23.03. – Rodiny.  

KRÍŽOVÁ CESTA V NEDEĽU  25. 

FEBRUÁRA 2018 BUDE O 1500 HOD 

V KYSAKU. Pozývam celé rodiny na tieto 

pobožnosti.   

 „DEŇ PÔSTU A MODLITIEB ZA 

ZMIERNENIE KONFLIKTOV“ – sv. Otec 

František vyhlásil piatok 23. február 2018 za 

deň pôstu a modlitieb za pokoj vo svete 

vzhľadom na tragické pretrvávanie 

konfliktných situácií v rozličných častiach 

sveta, osobitne v Konžskej demokratickej 

republike a Južnom Sudáne. Zapojme sa aj my 

do tejto aktivity sv. Otca obetujme pobožnosť 

krížovej cesty, sv. omšu alebo osobné modlitby 

a pôst na tento úmysel.  

 „NÁCVIKY PAŠIÍ A SPEVOV“ - Nácvik 

pašií a liturgických spevov na veľkonočné 

trojdnie bude každý štvrtok o 1800 hod. v 

kultúrnom dome v Kysaku. Všetkých 

pozývam, aby sa zapojili.  

 „STRETNUTIE FARSKEJ RADY“ – bude 

v stredu 21. februára 2018 o 1900 hod na 

farskom úrade. Prosím o účasť všetkých 

členov. Ďakujem.  
 

 

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


 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM
POSTOJE, KTORÉ ZNEHODNOCUJÚ 

MODLITBU PRÍHOVORU. 

 Horšie bývajú situácie, keď si viditeľný úspech 

modlitby prajeme práve vtedy keď máme veľký 

súcit s trpiacimi. Sestra Briege McKenna je 

rehoľníčka, ktorá je vo svete známa práve pre 

svoju charizmu uzdravovania. Vo svojej knihe 

Zázraky sa naozaj dejú, rozpráva jeden príbeh, ako 

bola pozvaná, aby sa modlila za jednu chorú 

dievčinu. Neskôr ale vnímala, že ju Boh vedie, aby 

sa modlila skôr za jej rodičov, ktorý prechádzali 

veľmi ťažkou krízou oveľa väčšou ako ich vlastné 

dieťa. Po nejakom čase dieťa zomrelo. Sestra 

Briege vyznáva, že mala strach navštíviť 

pozostalých, pretože nemala odvahu čeliť ich 

hlbokému zármutku – a možno aj kvôli výčitkám, 

prečo Boh nevypočul toľko modlitieb, prečo 

nezasiahol, keďže je dobrý Otec. Odhodlala sa 

k tmu až o pár mesiacov. K svojmu veľkému 

prekvapeniu nenašla rodičov zrútených, ale ich 

našla úplne pokojných, akokoľvek bola bolesť zo 

straty dieťaťa ešte veľmi živá. Dlho si potom 

vymieňali skúsenosť, ktorú prežili, ako výnimočne 

bol Boh prítomný uprostred tejto skúšky a kam ich 

skrze túto skúšku doviedol. Vtedy sestra Briege 

pochopila, prečo ju Pán viedol k tomu, aby 

smerovala svoju modlitbu skôr za rodičov chorého 

dieťaťa než za uzdravenie ich dcéry. Biblia 

a skúsenosť generácií kresťanov pred nami nás učí, 

že odpoveď na modlitbu príhovoru niekedy Boh 

reaguje veľmi rýchlo, tak že niektoré ťažkosti 

skutočne odstráni hneď, inokedy ich odstráni až za 

čas, po vytrvalej modlitbe, a ešte inokedy vôbec – 

čo ale neznamená, že modlitbu nepočuje 

a nevypočuje, iba sa nestane to, čo sme presne 

očakávali. V skutkoch apoštolov napríklad čítame, 

ako Pán poslal svojho anjela a ten zázračným 

spôsobom vyviedol apoštolov z vezenia, tak že sa 

tam poriadne ani neohriali. (porov. Sk 5, 17n) Za 

Herodesovho prenasledovania je zatknutý iba Peter 

a výslovne na prihovor kresťanskej obce urobí Boh 

ďalší zázrak, aby ho z vezenia vyviedol (porov. Sk 

12,5) Neskôr musí ale apoštol Pavol stráviť vo 

vezení v Cezarei Filipovej celé dva roky i keď sa 

iste kresťania za neho intenzívne modlili. (porov. 

24,27) Znamená to snáď, že tento krát Boh tieto 

modlitby nevypočul? Na inom mieste u evanjelistu 

Lukáša sme svedkami toho, ako sa sám Ježiš za 

Petra sám prihovára. Pre nás možno 

nepochopiteľné Pán sa však nemodlí, aby Peter 

v skúške nesklamal, aby nikdy Krista nezaprel, ale 

aby sa po svojom páde dokázal vzchopiť k novej 

viere, nádej a láske. Zase Božia logika, ktorá by 

nás ľudí v úlohe modlitebníka ani nenapadla. Vo 

svetle týchto príkladov sa nám znova vnucuje 

otázka, ktorá modlitba príhovoru je úspešná, 

a ktorá vôbec? A hlavne ako sa správne prihovárať 

v modlitbe za niekoho a za niečo, aby išlo o dobro 

i z Božej perspektívy? Tajomstvo Kristovho kríža 

totiž silne narúša naše ľudské predstavy 

o víťazstve: Hľa, úspech bude mať môj 

služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi. 

(Iz 52,13) Týmito slovami začína Izaiášovo 

proroctvo o trpiacom Služobníkovi, v ktorom ako 

kresťania vidíme Ukrižovaného. Hovorí o kríži ako 

o úspechu! V čisto ľudskom chápaní ide o holý 

nezmysel, ale pre toho, kto uveril Kristovi, je kríž 

„Božou mocou“ (1Kor 1,18). Na Golgote šlo totiž 

o víťazstvo reálne, hlbšie a trvalejšie, než si vôbec 

vieme predstaviť. Dodnes v ňom pramení každé 

ďalšie víťazstvo duchovného zápasu, hodné tohto 

mena. Pre každého človeka, ktorý sa prihovára 

v modlitbe za druhých je dosť dôležité nestratiť 

tajomstvo Kristovho kríža zo zreteľa. Inak hrozí 

nebezpečenstvo, že začneme modlitbu príhovoru 

chápať ako nátlakový prostriedok na Boha alebo 

ako nástroj, pomocou ktorého môžeme presadiť 

vlastné predstavy o tom, čo sa má diať a čo sa 

nemá robiť, a hlavne, že pomocou tejto modlitby 

môžeme z nášho života odstrániť akékoľvek 

utrpenie či prekážky na našej ceste, jednoducho 

povedané „žiť v pohode“ Ale „pohodu“ Ježiš 

svojim nasledovníkom naozaj nikdy nesľúbil. 

Naopak nás ale uistil, že Boh ozajstné modlitby 

svojich detí počuje a vypočuje. Kvôli tomu 

rozprával podobenstvo o vdove, ktorá vytrvalo 

chodila prosiť tvrdého sudcu, aby sa jej zastal: 

„A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí 

nespravodlivý sudca! 7A Boh neobráni svojich 

vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, 

a bude k nim nevšímavý? 8Hovorím vám: Zaraz 

ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, 

keď príde?“ (Lk 18,6-8) Boh je láska sama. Keď 

ho do svojho života pozývame, vždy pôsobí, aby 

z ťažkej situácie vždy vzišlo dobro pre 

zúčastneného i pre mnohých ďalších, dokonca, aby 

zlo muselo nakoniec slúžiť k dobru, v zmysle slov 

Svätého písma: „Tým čo milujú Boha všetko 

slúži na dobré.“ (Rim 8,28) Ak však máme  

v svojej predstave: Božie vypočutie a Božiu milosť 

= žiadne ťažkosti a utrpenie, budeme Božiu 

prítomnosť vnímať len v situáciách, ktoré sú nám 

ľudsky veľmi príjemné. Ťažko potom vytrváme 

v modlitbe príhovoru, keď sa veci nebudú vyvíjať, 



 

 

 

tak ako sme si to predstavovali. (Prevzaté z knihy 

Kateřiny Lachmanové - Síla přímluvné modlitby) 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
DOPLŇOVAČKA 

 

 

Tajnička sa skrýva vo vyznačených políčkach a prečítate ju zhora nadol 

1. Jedna z troch čností; 2. Nástroj na zametanie; 3. Malý Pavol;, 4. Jeden z rodičov; 5. 

Opak hrubého; 6. Odtlačok nohy;  7. Premôže (zriedkavo); 8. Vedecká inštitúcia; 9. 

Slávnostný koláč 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

 

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

 
 

 

 

mailto:ruzencova@farnostobisovce.sk
http://www.farnostobisovce.sk/

