
Farský list ČÍSLO 09/2018
                              

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

Liturgický program 26. február – 04. marec 2018 

26.02.2018 Pondelok 
Féria 

Obišovce 07:00 sv. omša - *Margita, Mária za uzdravenie  

27.02.2018 Utorok 

Féria     

Kysak 
06:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

07:00 sv. omša - †Štefan, Margita, Ján Jarný 

28.02.2018 Streda 

Féria 

Obišovce 16:30 sv. omša - †Jozef Ščepita 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - †Ján Bujňák, Katarína, Katarína, Juraj 

01.03.2018 Štvrtok 

Féria  

Obišovce 
17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - †Natália 

02.03.2018 Piatok 

Féria   

Obišovce 
17:45 Pobožnosť krížovej cesty 

18:00 sv. omša - *rod. Pavla Gajdoša  

Kysak 

15:30 Sviatosť zmierenia 

16:30 Pobožnosť krížovej cesty 

17:00 sv. omša - †Michal, Božena, Anna   

03.03.2018 Sobota 

 Féria 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

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

04.03.2018 
 

Nedeľa 
 

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 

Obišovce 10:00 sv. omša - *Lujza Angelovičová s rod.  

Kysak 08:00 sv. omša - *Za členov ružencového bratstva  
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 
Obišovce 03. marec 2018 – rod.Trojčákova,  rod. Gerečová   

Kysak 02. marec 2018 – rod. Martončíkova, Varianova, Šulovska, Sokolova 

Myšlienka:  „Sme šťastní, keď napriek všetkým našim zásluhám stojíme už 

teraz na Kalvárii, pri Božom milosrdenstve. Boli sme uznaní za hodných 

nasledovať nebeského Majstra; už sme pripočítaní k požehnanej skupine 

vyvolených duší - a to vďaka veľkému milosrdenstvu Nebeského Otca. 

Nedopusťme, aby sa nám táto požehnaná skupina stratila z očú, ale stále sa 

jej pevne držme. A nebojme sa ani ťažkého kríža, s ktorým máme prejsť 

dlhú cestu, ani prudkého kopca, na ktorý máme vystúpiť.“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 
 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 16. marca 2018 o 1900hod na farskom 

úrade v Obišovciach. Pozývam.  

  „SVIATOSŤ MANŽELSTVA – ŠKOLA 

SNÚBENCOV“ – príprava začne v sobotu 17. 

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.  

  „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/prih

lasovanie, 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 o 1630 hod 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. 

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

23.03. – Rodiny.  

KRÍŽOVÁ CESTA V NEDEĽU  04. marca 

2018 BUDE O 1500 HOD V Obišovciach. 

Pozývam celé rodiny na tieto pobožnosti.   

 „EKUMENICKÝ SVETOVÝ DEŇ 

MODLITIEB 2018“ – Na svete je veľa zla, 

bolesti a utrpenia rôzneho druhu. Nebolo to však 

vždy tak. „A Boh videl, že všetko čo stvoril bolo 

veľmi dobré“ (Genesis 1, 28-31).  Človek však 

svojim hriechom všetko skazil, a aj dnes 

spôsobuje sebe i celému stvoreniu mnohé 

utrpenie. Zlo je vo svete také rozšírené, že človek 

často stráca zmysel a cieľ života na tejto zemi. 

Pán Boh ale stvoril tento svet dokonalý 

a nádherný, bez utrpenia a smrti. Pripomeňme si 

to spolu so ženami zo Suriname, ktoré pripravili 

bohoslužbu  SDM 2018 na tému: „ Boh videl, že 

všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré.“. Tak, ako 

po iné roky v nedeľu 04. marca 2018  vás 

pozývam do kostola sv. Kataríny 

Alexandrijskej v Kysaku na ekumenické 

stretnutie pri modlitbe.    
 „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.  

 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ“ – v nedeľu 

04. marca 2018 po skončení sv. omší 

v Obišovciach a Kysaku bude odprosujúca 

pobožnosť na prvú nedeľu mesiaca. Po skončení 

vám požehnám náboženské predmety, ktoré si so 

sebou prineste.  

 „PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ“ – v tomto 

nastávajúcom týždni budem spovedať 

v Obišovciach a Kysaku pol hodiny pred sv. 

omšami v Utorok budem spovedať v Kysaku od 

0600 hod vo štvrtok v Obišovciach od 1700 hod. 

Chorých budem spovedať v piatok 02. marca 

2018 od 0700 hod.  
 

          
 

 

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


 

NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM
POHANSKÝ PRÍSTUP K MODLITBE 

 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. 

Myslia si, že budú vypočutí pre svoju 

mnohovravnosť. (Mt 6,7) Všeobecne povedané 

k degradácii  kresťanskej modlitby na pohanskú 

dôjde vtedy, keď si evanjelium prispôsobíme 

svojej vlastnej povahe a svojmu bežnému 

ľudskému zmýšľaniu, bez toho, aby sme evanjeliu 

dovolili premeniť naše zmýšľanie, aby sme 

dovolili evanjelizovať naše vnútro. Veľmi 

jednoducho v nás ožije pokušenie pohanského 

prístupu k modlitbe. Tak ako boli pohania 

presvedčení, že musia svoje božstvo uspokojiť 

množstvom čohokoľvek (obetné dary, krásne slová 

a pod.), i v kresťanstve môže tento postoj ožiť 

v pocite, že Boha môžem uspokojiť a prinútiť 

k činu len množstvom modlitieb alebo obetí. Preto 

niekto množí novény, ružence a iné modlitby, 

alebo posty podľa počtu ľudí, za ktorých sa 

prihovára, alebo podľa vlastného odhadu 

náročnosti situácie, za ktorú sa prihovára. Sila 

a účinnosť modlitby príhovoru nespočíva v počte 

slov, to nám povedal už sám Ježiš: „Keď sa 

modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, 

že budú vypočutí pre svoju 

mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš 

Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho 

prosili.“ (Mt 6, 7-8)  Sila modlitby nie je ani vo 

výrečnosti toho, kto sa modlí. Ťažko môžeme 

čakať, že na Pána Boha urobíme dojem svojím 

hovorením alebo teologicky presnými 

formuláciami. Preto je zvláštne, keď sa človek 

nechce sa modliť iba preto, lebo nevie modlitbu 

dobre sformulovať, ako raz povedal jeden 

katechéta: „Viete ja sa neviem modliť, lebo nie 

som žiadny intelektuál.“ Pohanský prístup 

k modlitbe sa objaví aj vtedy, keď sa pokúšame 

viesť s Bohom akýsi biznis, máme k modlitbe 

príhovoru obchodnícky  prístup. Ako to vyzerá? 

Napríklad to Bohu nalinajkujem nasledovne: „Ja 

budem chodiť denne na omšu a odopriem si večeri 

pri televízii, a ty zariadiš, aby sa ku mne vrátil môj 

partner.“ Alebo mu poviem: „Bože pôjdem 

ku spovedi, ale len vtedy, keď dobre dopadne tá 

operácia.“ Jeden človek hovoril, že sa veľmi modlil 

za svojho syna, ktorý mal vážnu nehodu na 

motorke: „ak sa z toho môj syn dostane, začnem 

chodiť do kostola!“ Syn sa síce uzdravil, ale otec 

duchovne nie, ako sa dalo aj predpokladať. Veď 

z jeho postoja bolo zrejmé, že keby začal chodiď 

do kostola, chápal by to ako veľkú milosť 

uštedrenú Pánu Bohu, čo je trochu postavené na 

hlavu. (Pán Boh totiž kostoly nepotrebuje, a to ani 

prázdne ani plné; kostol potrebujeme my ľudia.) 

Problém je v tom, že Boh nemusí spĺňať žiadne 

naše ultimátum, on je Pán. Ale zároveň chce naše 

dobro , veď on „je jediný dobrý“, ako sa predstavil 

aj v evanjeliu (Mt 19, 16-17). Akonáhle s ním 

začneme komunikovať nátlakovými metódami, 

nielenže popierame je zvrchovanosť, ale 

vyjadrujeme nepriamu nedôveru i v jeho dobrotu 

a milosrdenstvo. Iná forma obchodovania 

s Nebeským Otcom sú tzv. „reťazové modlitby“. 

(je nutné ich odlíšiť od modlitebných reťazcov, kde 

sa jednotlivci, alebo celé spoločenstvo dohodne 

a rozdelí si modlitebné stráže, tak, že jedna 

nadväzuje na druhú, kde sa vytvorí reťaz 

nepretržitej modlitby. Takto sme zvyknutí na 

celodenné adorácie alebo živý ruženec.) Príde nám 

list s textom modlitby, kde je napísané, že sa ju 

máte modliť a potom text desaťkrát namnožiť 

a poslať svojim známym. Ak túto úlohu riadne 

splníte, splní sa vám i vaše prianie; ak nesplníte 

úlohu privoláte na sebe nešťastie! Toto už nemá 

s modlitbou príhovoru nič spoločného, i keby bol 

váš úmysel akokoľvek ušľachtilí. Najlepšie je 

takúto výzvu rýchlo poslať do koša. Podobne 

trápny je aj prístup, keď rozlišujeme jednotlivé 

modlitby podľa toho „ktorá ako zaberá“ a podľa 

toho si vyberáme jednu novénu za druhou, 

zostavujeme si špeciálne pobožnosti, často 

poskladané z rôznych súkromných zjavení. 

I v tomto prípade sa nám do modlitby príhovoru 

vkráda čosi podivného, akonáhle kladieme svoju 

dôveru v niečo iné ako v živého Boha. Samozrejme 

môžeme prosiť o príhovor aj Matku Božiu 

a svätých, ktorý nás už predišli do večnosti a vidí 

Boha z tváre do tváre. Niektorých budeme vnímať 

ako sebe bližších, ako blízkych priateľov 

a osobných orodovníkov v nebi; ani na tom nie je 

nič zlého. Niektorí nám svoj príhovor u Boha 

dokonca sľúbili. Nemali by sme však prepadnúť 

pohanskému mysleniu, keď si z týchto Božích 

priateľov vyrobíme vlastný pantheon - pre prácu  

pre školu alebo pre niečo iné v živote... Niekedy 

riešime, či modlitba príhovoru viac na čo zaberá, 

pritom sa nám niekam vytratí ten, od ktorého 

pochádza každá milosť a každý dobrý dar z hora. 

Ak pranierujeme nátlakové metódy modlitby nejde 

tu o tých, ktorí dokážu v modlitbe zotrvať aj dlhší 

čas alebo majú svoj modlitboví poriadok. Ide 

o správny úmysel a ten Jakubov postoj „nepustiť 

Boha pokiaľ nás nepožehná“ (Prevzaté z knihy 

Kateřiny Lachmanové - Síla přímluvné modlitby)



 

 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
OSEMSMEROVKA 

 

Sv. Páter Pio: „Stačí, keď vieme, že ... (dokončenie myšlienky tvorí tajničku osemsmerovky po vyškrtaní 

nasledujúcich slov a má 40 písmen). 

 
ANJEL, APLAUZY, ATLAS, EPOPEJA, ETAPA, EUCHARISTIA, EVANJELIUM, ISTOTA, KORUNA, 

KOSTOL, LEKTORI, OBAVA, OBETA, OPRAVA, ORNÁT, OSVETA, POKORA, PORIADOK, POTECHA, 

PROROK, SLOBODA, STRACH, SVEDOK, SVIATOK, TALENTY, TANCE, VIERA, VRCHÁR, 

VÝTVARNÍK, 
B  O K A H A P L A U Z Y J 

A E O T CH N A V I E R A K 

Š I S E Í V A M B O H O I 

V Ý T V A R N Í K O D R S 

M O O S P CH A P Ž E O N T 

P E L O I Á O N V T A Á O 

O A Š CH A R T S K E K T T 

K V P E I S A E O P O A A 

O A R A D L L CH R O T D L 

R B D C T E L O U P A O E 

A O J A E E R J N E I B N 

K E N H J O B O A J V O T 

D C O N K M O O V A S L Y 

E V A N J E L I U M O S M 

 

 

 

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