
  

21.9.2015 Pondelok 
 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok  

Obišovce 7:00 sv. omša † Ján,Jana,Ladislav,Ján,Barbora,Ján   

22.9.2015 Utorok 

Féria 

Obišovce 18:00 sv. omša † Vladimír Szabo 8 výr. 

Kysak 17:00 sv. omša † Anna Lišková 

23.9.2015 Streda 
Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka 

Obišovce 7:00 sv. omša * rod. Solomejová 

24.9.2015 Štvrtok 

Féria 

Obišovce 16:30 eucharistická adorácia 

18:00 sv. omša † Vincent Gnip 1 výr. 

Kysak 17:00 sv. omša † Helena Sviatková 

25.9.2015 Piatok 

Féria – sv. omša za účastí detí a mladých 

Obišovce  18:00 sv. omša †Mária Ivanecká 10 výr.  

Kysak  17:00 sv. omša † Michal 20 výr. 

26.9.2015 Sobota 

 Panny Márie v sobotu 

Obišovce 
06:15  večeradlo s Pannou Máriou 

07:00  sv. omša † rod. Trojčákova  

Kysak 
07:15 večeradlo s Pannou Máriou 

08:00 sv. omša † Ondrej Kováč 

27.9.2015 Nedeľa 

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 08:00 sv.omša – Za farnosť  

Kysak 
10:00 sv.omša – Marek 45r. synovia Michal 18r., 
Marek, Martin, Norbert 

 

Obišovce 26. 9. 2015 – Monika Horňáková, Janka Tkáčová 

Kysak 
26. 9. 2015 o 16:00 hod. rod. Lengelova, Rybkova, Tótova, 
Endrizálova 



 

Oznamy 

 Sviatosť manželstva chcú prijať Vladimír Kazimír syn + Vladimíra a Anny 

rod. Amrichovej a Renáta Kupcová dcéra rodičov Vladimíra a Ľudmily rod. 

Eštvaníkovej. Ohlasujú sa prvý krát. Kto by vedel o manželskej prekážke, 

pre ktorú by si snúbenci nemohli vyslúžiť sviatosť manželstva nech to 

nahlási na farskom úrade. Snúbencov zahrňme do svojich modlitieb.   

 Novomanželia Kamil a Darina Kosturkoví darovali na kostol  v Obišovciach  

100,-eur a na rekonštrukciu fary 50,- eur. Vyslovujem úprimné ďakujem.  

 Novomanželia Skaloví darovali na kostol v Obišovciach 50 ,- eur. PBZ 

 Zbierka na rádio Lumen bude budúcu nedeľu 27. septembra 2015. Svoj 

milodar môžete vložiť do pokladničky s názvom „zbierka na rádio Lumen“.   

 Organizačné stretnutie ohľadom odpustovej slávnosti bude v stredu 

23.septembra o 18.00 hod na farskom úrade. Prosím o účasť všetkých 

zodpovedných.  

 Prosím o príspevok na technické zabezpečenie odpustovej slávnosti (koláče, 

občerstvenie,...). Svoj milodar môžete odovzdať p. Trojčákovej alebo vložiť 

do pokladničky  s názvom „zbierka na farské potreby“. Ďakujem za pomoc.  

 Je potrebné dopísať sa do Dobrovoľníckej služby počas odpustovej 

slávnosti. Prosím  o ochotu a veľkodušnosť. Ďakujem za pomoc.  

 Pozývam deti a mladých na pravidelné slávenie eucharistie za ich účasti 

každý piatok (okrem prvého piatku) pri sv. omšiach v Kysaku o 17.00 hod 

a v Obišovciach o 18.00 hod. Povzbudzujem k hojnej účasti.  

 Máme k dispozícii novú emailovú adresu: ruzencova@farnostobisovce.sk 

a novú webovú stránku:  www.farnostobisovce.sk  Tam nájdete podrobné 

informácie o dianí v našej farnosti a v našej Košickej arcidiecéze.         
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Duchovné slovko otca Michala 

 

Milí moji farníci a spolupútnici vo viere. Čas nám beží 

a niekedy ani nevieme kedy je piatok, kedy sviatok. Priam mi 

to pripomína slová jednej piesne: „... spomaľ máš privysokú 

rýchlosť...“  Rýchly spôsob života je spôsobený aj tým, že 

sme netrpezliví voči sebe samým aj voči sebe navzájom. 

Doba, ktorú žijeme nás núti podávať výkon aj za cenu toho, že nie sme schopní 

doplniť sily a tak sa niekedy stáva, že fungujeme na rezervu, ktorú by sme mali 

použiť vtedy, keď prichádzajú kritickejšie obdobia. Preto sme potom nervóznejší, 

rýchlo sa znechutíme, zažívame rôzne formy depresií, reagujeme na seba 

používaním až prehnane rýchlo vyslovených súdov a hodnotení. Preto je potrebné 

v našej kresťanskej komunite sa viac podporovať a povzbudzovať. Preto nás 

všetkých povzbudzujem k otvorenosti. Ježiš sa nebál hovoriť a konať otvorene. 

A ak Ježiš začne hovoriť otvorene v tej chvíli vychádza najavo zmýšľanie aj 

našich sŕdc. V dnešnej dobe sa bojuje proti otvorenosti a v tom sa naozaj 

schováva niečo satanského. Tí, čo si šeptajú a stoja bokom od ostatných, 

vzbudzujú nedôveru. Nielen k tomu, čo tvrdia, ale, aj v tom, že iných nepovažujú 

za hodných dozvedieť sa pravdu. Samozrejme, že utajovanie, zahmlievanie, 

polopravdy a podobné zvláštne spôsoby komunikácie sú istou formou hry a držania 

väčšiny v šachu. Dnes sme pozývaní k inému spôsobu komunikácie ako to robí tento 

svet. Ježiš pripomína v Lukášovom evanjeliu : 

 „Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší 

ako synovia svetla.“ Ježiš nás povzbudzuje zachytávať v našom živote ten 

správny trend, ktorý spočíva v jednoduchom geste Ježiša Krista „hovoriť a konať 

otvorene“ Ak chceme ako farnosť, kresťanská komunita prežiť potrebujeme sa 

naučiť nehanbiť sa za svoje otvorené rany, za ktoré sa nehanbil ani 

zmŕtvychvstalý Kristus. Len v otvorenosti sa totiž nachádza spôsob ako sa 

navzájom obohatiť. Otvorenosť plodí otvorenosť. Keď budeme k svetu otvorení 

my, bude svet otvorený k nám. Keď budeme hovoriť stojac bokom a len ticho do 

uška, potom sa svet bude živiť konšpiračnými teóriami. Prosím o otvorenosť. 



 

 

 

Okienko pre deti a mládež 
 

Milé deti a mladí. Prázdniny sú už za nami a my sme sa znova pustili do 

objavovania  nových vedomostí v škole, nadväzovania nových priateľstiev 

a získavanie nových skúsenosti. Školský rok so sebou prináša aj povinnosti, ktoré 

máme nielen voči tomuto svetu a jeho poriadku, ale nám vznikajú povinnosti, ktoré 

máme aj voči sebe ako kresťanom. Máme sa starať nielen o svoje telo, rozvíjať  

rozum a myseľ, ale máme pristupovať s rovnakou, ak nie väčšou zodpovednosťou 

aj ku svojej duši. Preto Vás všetkých pozývam každý piatok spoločne objavovať 

krásy našej viery a učiť sa žiť s Ježišom. Každý piatok pozývam všetky deti 

a mladých na sv. omše, ktoré budú  vo farskom kostole Panny Márie Ružencovej 

v Obišovciach o 18:00 hod, ako aj vo filiálnom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej 

v Kysaku o 17:00 hod. Tí z vás, ktorí chcú prijať sviatosť eucharistie a sviatosť 

kresťanskej dospelosti sú prednostne pozvaní na tieto sväté omše. Teším sa na 

vás každý piatok.  

Duchovný otec Michal  


