
RÍMSKOKATOLÍCKA  FARNOSŤ                                                        
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, OBIŠOVCE 

 

                    Obišovce  159,  044 81  Košice    055/3812624  11. – 17. 12. 2017 
 

 FARSKÉ OZNAMY  

11.12.2017 PONDELOK 
FÉRIA 

Obišovce 06
00 

rorátna
 
sv. omša - *Jozef, Jozefína, Jozef. 

12.12.2017 UTOROK 
PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ – ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA  

Kysak 06
00

 rorátna sv. omša - †Jozef Parůžek  

  13.12.2017 STREDA 

SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE - SPOMIENKA  

Obišovce 06
00 

rorátna sv. omša - *Za chorých vo farnosti  

Kysak 18
00 

sv. omša - *rod. Emila Gajdoša st. 

14.12.2017 ŠTVRTOK 

SV.JÁNA Z KRÍŽA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI - SPOMIENKA 

Obišovce 
17

00
 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18
00 

sv. omša - †Klement Veronika Kišidayoví  

Kysak 06
00

 rorátna sv. omša -*Za zdravie Martiny (ž)   

15.12.2017 PIATOK 

FÉRIA  

Obišovce 18
00

 sv. omša - *za zdravie ctihodnej sestry Alžbety Kišidayovej  

Kysak 17
00

 sv. omša - *Oľga Juhásová 

16.12.2017 SOBOTA 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

Obišovce 07
00 

Fatimská pobožnosť 

07
30 

sv. omša – †Milan Jaramaz 

 17.12.2017 

 

NEDEĽA 
 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (NEDEĽA GAUDETE) 

Obišovce 08
00

sv. omša - *rod. Nagyova  

Kysak 10
00

sv. omša - *Za farnosť 

 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – prosím o upratanie kostola v Obišovciach v sobotu 16. 

decembra 2017 – rod. Jesenskú., rod. Gregovu. V Kysaku v piatok 15. decembra 2017, rod. 

Rabadova, Mašlejova, Sabolova Eva, Sabolova Martina. Ďakujem za službu. 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – bude v piatok 15. decembra 2017 o 19
00

hod na 

farskom úrade v Obišovciach. Pozývam.  

 „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.   

 „KNIHA PÚTNICKÉ MIESTO OBIŠOVCE A OBLÁTKY “ – v sakristii v Obišovciach 

a Kysaku si môžete zakúpiť knihu „Pútnické miesto Obišovce“ za 10,-€. V sakristii si môžete 

zakúpiť aj vianočné oblátky za 1,-€.  Tiež máte k dispozícii omaľovánky pre deti za 1,50€. 

Kúpou  týchto, kníh, oblátok a omaľovánok podporíte rekonštrukciu celého pútnického miesta 

a kostola Ružencovej Panny Márie a kostola Sv. Kataríny Alexandrijskej. Ďakujem. 

Pripravujeme druhé vydanie knihy, ktorú spracoval ThDr. Jozef Kmec, osobný tajomník otca 

arcibiskupa Bernarda Bobera. Kto by chcel prispieť na jej druhé vydanie bude mať možnosť do 

konca kalendárneho roka. Ďakujem. 

 „MILODAR NA KOSTOLNÉ POTREBY“ - prosím o milodar na kostolné potreby 50,- € 

na katolícku rodinu. Odovzdať ho môžete v sakristii po sv. omšiach duchovnému otcovi alebo 

členom farskej rady. 

 „MILODAR“ – ďakujem za milodar z pohrebu Michala Kollára darovala rodina na kostol 

200,-€ a z krstu syna Šimona Semančíka darovala rodina 70,-€   

 „JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ“– povzbudzujem mladých a deti na zapojenie sa do 

prípravy jasličkovej pobožnosti v Obišovciach a to v sobotu 16. decembra 2017 o 15
30 

hod. 

Povzbudzujem aj mamy a mladých o prípravu jasličkovej pobožnosti v Kysaku. Ďakujem za 

váš čas.    

Kancelária farského úradu 
Utorok od 15:00 – 16:00 hod 

Piatok  od 15:00 – 16:00 hod 

             od 19:00 – 20:00 hod 



 „POŽEHNANIE A VYSLANIE  KOLEDNÍKOV“  -  Dobrej noviny sa v našej arcidiecéze 

uskutoční dnes v nedeľu 10. decembra 2017 na dvoch miestach: Sečovská Polianka o 10.30 

hod Prešov-Solivar o 11.30 h 

 „VIANOČNÁ SPOVEĎ“ – spoveď v našej farnosti pred Vianocami bude na budúcu 

nedeľu 17. decembra 2017 v Kysaku od 14
00 

hod – 16
00 

hod a v Obišovciach v ten istý deň 

od 16
30 

hod – 17
30 

hod. Prosím o to, aby ste sa zúčastnili sviatosti zmierenia pred 

Vianocami a dobre sa pripravili na sviatky Narodenia Pána.    

 „RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE“ – pozývam na ranné „rorátne sv. omše“ o 06
00 

hod
 
počas 

adventného obdobia a to v Obišovciach v Pondelok a Stredu a v Kysaku Utorok a Štvrtok. 

Prichádzajte so zažatými lampášmi spolu so svojimi rodinami na tieto sv. omše.   

Pôvod rorátnych omší nájdeme v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú 

prax votívnych sv. omší k Panne Márii. K týmto omšiam sa čoskoro pripojila aj tradícia 

spevu. Na roráty chodili počas adventu celé rodiny, a to spravidla každý deň. Ľudia vstávali za 

tmy, poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už bola zima. Vzali si lampáše a častokrát 

brodiac sa snehom a znášajúci štipľavý mráz, smerovali do kostola. Obraz otcov 

prešliapávajúcich cestu v snehu nasledovaných deťmi a matkami, ktoré často niesli najmenšie 

deti na rukách, patrí k spomienkam mnohých ľudí aj na Slovensku. 

Roráty sa aj dnes zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo 

začiatočných slov verša od proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper. Tento úvodný latinský spev 

vytvára atmosféru času očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý deň adventu okrem 

nedele. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa 

biele rúcho. V prvých slovách rorátnej svätej omše je tajomstvo Adventu i celej ľudskej 

existencie zhrnuté do dvoch veršov. Postačí jediný okamih pozornosti, aby tieto slová prenikli 

nielen do ucha, ale aj do duše: 

Lat.: Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem. 

Slov.: Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého; Nech sa otvorí zem a vyklíči 

Spasiteľa. (Iz 45,8) 
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