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

Liturgický program 12. – 18. marec 2018 

12.03.2018 Pondelok 
Féria 

Obišovce 07:00 sv. omša - *Ján 25r  

13.03.2018 Utorok 
Féria     

Kysak 07:00 sv. omša - †Mária, Michal Sabol 

14.03.2018 Streda 

Féria 

Obišovce 16:30 sv. omša - †Elena Jašková 

Kysak 
17:30 Fatimská pobožnosť 

18:00 sv. omša - †Rozália, Imrich, František 

15.03.2018 Štvrtok 

Féria  

Obišovce 
Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

18:00 sv. omša - *Emil Gajdoš 40r.  

16.03.2018 Piatok 

Féria   

Obišovce 
17:45 Pobožnosť krížovej cesty 

18:00 sv. omša -†Peter, Karolína, Jozef   

Kysak 
16:30 Pobožnosť krížovej cesty 

17:00 sv. omša - †Ľudmila Okrajková 

17.03.2018 Sobota 

 Féria 

Obišovce 
07:00 Fatimská pobožnosť 

07:30 sv. omša - *Marta Lukáčova 70r. 

18.03.2018 
 

Nedeľa 
 

PIATA PÔSTNA NEDEĽA 

Obišovce 10:00 sv. omša - *Marta Lukáčova 70r. 

Kysak 08:00 sv. omša - *Za farnosť  
  

UPRATOVANIE KOSTOLA 
Obišovce 17. marec 2018 – rod. Kišidayova st., rod. Kišidayova ml.   

Kysak 17. marec 2018 – Brigáda pred Veľkou nocou. Od 09:00 hod.     

Myšlienka:  „Stále sa pozerajte dopredu a netrápte sa príliš úvahami o 

nebezpečenstvách, ktoré už z diaľky pozorujete. Pripadajú vám ako silná 

armáda, v skutočnosti však neznamenajú nič: sú to len orezané vŕby. (...) 

Nekvárte sa kvôli zajtrajšku, rozmýšľajte iba o tom, čo dobré by ste dnes 

urobili. Keď príde zajtrajšok, stane sa dneškom, a potom bude dosť času 

rozmýšľať o ňom.“ sv. páter Pio                                                                             



 

Oznamy

 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – 

bude v piatok 16. marca 2018 o 1900hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

  „ŠKOLA SNÚBENCOV“ – príprava 

pokračuje 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 apríl v 

nedeľu 08. apríla 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/

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. 

  „POBOŢNOSŤ KRÍŢOVEJ 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. 16.03. – 

Seniori; 23.03. – Rodiny.  

KRÍŢOVÁ CESTA V NEDEĽU  18. marca 

2018 BUDE O 1500 HOD V Obišovciach. 

Pozývam celé rodiny na tieto poboţnosti.   
  „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. 

 „VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ“  - sviatosť  

zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude 

v našej farnosti na „KVETNÚ NEDEĽU“ 25. 

marca 2018. V Kysaku začneme spovedať od 

1400 – 1600 hod a v Obišovciach od 1630 – 1730 

hod. Prosím o to, aby sme sa pripravili na 

sviatosť zmierenia aj dôkladným spytovaním 

svedomia. Povzbudzujem k úprimnej spovedi.   

 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE 

FARNOSTI“ – bude v nedeľu 18. marca 

2018   Svoj milodar môžete vložiť do 

pripravenej pokladničky. Ďakujem za vašu 

obetu. 

 „STRETNUTIE RODIČOV 
PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ“  - bude 

v nedeľu 18. marca 2018 po sv. omši 

v Obišovciach. 
 „MILODAR“ – ďakujem za  milodar rodina 

Tomáša Gajdoša daroval z krstu svojho syna 

na kostol 100,- €. A rodina nebohej Márie 

Jesenskej darovala na kostol z pohrebu 210,-

€. Ďakujem za obetu. 
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NA SLOVÍČKO S DUCHOVNÝM OTCOM
ZÁKONÍCTVO V MODLITBE 

Zákoníctvo zaťažuje toho kto sa prihovára, pretože 

týmto spôsobom si bude stále „uťahovať matku“ 

svojich duchovných záväzkov: Mám toľko ľudí 

a toľko bohumilých úmyslov – je preto veľmi 

dôležité všetky vtesnať do každodenných 

modlitieb, a to čím intenzívnejšie, tým lepšie! 

S priberaním úmyslov a konkrétnych záväzkov 

však v človeku rýchle porastie pocit 

nedostatočnosti, možno i pocit viny za to, že nerobí 

dosť a mohol by pre druhých robiť a obetovať sa 

pre druhých omnoho viac. Jedným zo symptómov 

zákoníctva v modlitbe je jednak vnútorná úzkosť 

a neustála nespokojnosť so sebou, jednak zmienené 

zákoníctvo ohľadne obsahu, formy i vlastných 

„noriem“ modlitby, alebo nepružnosť ohľadne 

toho, čo sa modlím, akým spôsobom a ako často. 

Zákoníctvo sa prejavuje aj navonok, a pokiaľ 

človek nežije ako pustovník, bude s ňou narážať 

v medziľudských vzťahov. prejavuje sa to 

napríklad v presvedčení, že keď som sa 

„neodmodlil“, to čo som si určil nemôžem od Boha 

čakať vypočutie, preto nemôžem zo svojich 

záväzkov poľaviť za žiadnych okolností, i keby 

mal človek padnúť únavou. Inokedy niekto 

z rodičov násilne preruší rozhovor pri stole 

a vystrelí do svojej izby, pretože na tento čas má 

naplánovanú nejakú pobožnosť. Sám som niečo 

podobného zažil pri jednom pútnickým zájazde 

v cudzine. V osadenstve autobusu bola jedna 

osoba, ktorá nebola svojim správaním veľmi 

sympatická. Nielen mne. Bývala veľmi často sama. 

Preto, keď som ju niekde stretol samotnú niekde 

vonku, ako s pohľadom upretým do zeme ako 

vlečie dve veľké tašky, pokúsil som sa nejako 

žartovne naviazať rozhovor otázkou: „Ale čože 

táto batožina, hádam nás neopúšťate?“ Hodila na 

mňa nahnevaným okom svoj pohľad a zasyčala: 

„Nevidíte, že sa modlím korunku Božieho 

milosrdenstva?!“ A išla ďalej. Úplne vo mne 

zmrazila snahu vyjsť zo seba, ale až neskôr my 

došiel paradox celej situácie: Nič proti korunke 

k Božiemu milosrdenstvu, je to krásna modlitba – 

jen keby trocha toho milosrdenstva zostala i pre 

mňa! Proti tomto pútnickom zájazde som bol 

svedkom hustnúcej hádky v autobuse ohľadom 

toho, či sme sa už pomodlili všetkých desať 

desiatkov alebo iba deväť desiatkov ruženca. 

Príčinou hádky nebola ľudská zloba, ale niekoho 

zákonnícky prístup k modlitbe. Akoby nás Pán Boh 

nemohol požehnať, keď sa nám niekde zatúla jeden 

Zdravas. V jednom starozákonnom príbehu čítame, 

že Bohu nezáleží na tom, či zachráni skrze mnoho, 

alebo skrze málo; v danom texte je síce reč 

o bojovníkoch, ale princíp platí i o našich 

modlitbách. Zákonícky prístup ale rovnako 

zabraňuje Božej milosti. Problémom tu je  

spoliehanie sa na seba, na vlastnú silu, i keď má 

podobu akýchsi „duchovných svalov“. 

V duchovnom zápase je dôležité opierať sa o Božie 

milosrdenstvo, akonáhle prenesieme ťažisko 

dôvery na čokoľvek iné na niečo svoje (na svoje 

zásluhy, množstvo slov množstvo obetí, pôstov, 

zvláštny druh „super-účinných“ modlitieb a pod.) 

sami sa uzatvárame Božej milosti, ktorá sa síce 

rozlieva ako dážď „na dobrých aj zlých“, ale 

najviac disponovaní pre jej prijatie sú tzv. 

„chudobní v Pánovi“, alebo tí, čo sa nemôžu 

chváliť ničím, nemôžu sa pred Božou tvárou ničím 

vystatovať. Ako hovorí Písmo o Bohu a jeho 

„preferenciách“: V sile koňa nemá potechu ani 

záľubu v muţovi svalnatom. Pánovi sa páčia tí, 

čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho 

milosrdenstvo.  (Ž 147, 10-11) Nejde tu o to, či sa 

človek modlí dlho, alebo krátko, prosí vlastnými 

slovami, alebo slovami žalmov či novény, ale na 

koho sa spolieha, v čo vkladá svoju dôveru, keď sa 

modlí. Mnohí proroci i svätí zotrvávali v modlitbe 

príhovoru celé dni i noci, pretože ich k tomu 

poháňala vnútorne Kristova láska, to samozrejme 

nebolo nič zlé. Ich modlitba bola odpoveďou na 

Kristovu lásku, bola dokonca predlžením lásky 

božského Príhovorcu k ľuďom v životoch týchto 

mužov a žien Božích. Táto modlitba však nebola 

nejakým nátlakovým prostriedkom na 

„neúprosného Boha“, čo je bežná karikatúra Boha, 

ktorú zákonícky modlitebník podvedome vyznáva.  

Manipulácia „cez satelit“ 

Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviaţete 

zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, 

prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete 

kaţdé jarmo? (Iz 58,6) Okrem manipulovania 

s Bohom máme tendenciu manipulovať aj s ľuďmi 

okolo nás a to i cez modlitbu príhovoru. Nemyslím 

tu iba na trápne a viacmenej priehľadné prípady, keď 

pri spoločnej modlitbe hovoríme akoby s Bohom, 

ale hovoríme mu pritom, čo by sme chceli, aby 

pochopil niekto z prítomných: „Bože daj, aby všetci 

ľudia pochopili, že televízia je zlodej času... daj, aby 

sa muži, ktorý s tým majú problémy sa naučili prosiť 

o odpustenie...“, atď.; atď. Niektorí ľudia sú v tomto 

smere prieborníci, obzvlášť ženy voči svojim 

mužom.  (Prevzaté z knihy Kateřiny Lachmanové - Síla 

přímluvné modlitby)



 

Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie, Obišovce 

Obišovce 159, 044 81 Kysak, tel.: 055/3812624, mobil: 0910 827 838,  

e-mail: ruzencova@farnostobisovce.sk, www.farnostobisovce.sk 

Číslo účtu: 12448443/5200, IBAN: SK06 5200 0000 00001244 8443 

OKIENKO PRE DETI A MLADÝCH 
 

DOPLŇOVAČKA 

 

 

Tajnička sa skrýva vo vyznačených políčkach a prečítate ju zhora nadol 

1. Geometrické teleso; 2. Časť oceána;  3. Nie veľa;, 4. Bicí nástroj; 

5. Salamandra; 6. Najmenšia čiastočka hmoty;  7. Motorové vozidlo 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

       

        

 

 

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