
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ                                                        
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, OBIŠOVCE 

 

                    Obišovce  159,  044 81  Košice    055/3812624  14. – 20. 08. 2017 
 

 FARSKÉ OZNAMY  

14.08.2017 PONDELOK 
FÉRIA  

Obišovce 07
00 

sv. omša - *Mária 

15.08.2017 UTOROK 

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE – PRIKÁZANÝ SVIATOK 

Obišovce  19
00 

sv. omša - *Za farnosť  

Kysak 17
30 

sv. omša - *Mária Parůžeková 80r.  

  16.08.2017 STREDA 

FÉRIA    

Obišovce 17
30 

sv. omša - *Ondrej s rodinou
 

Kysak 18
30 

Fatimská pobožnosť 

19
00 

sv. omša - *Martin, Norbert 

17.08.2017 ŠTVRTOK 

FÉRIA 

Obišovce 
15

00 
Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia  

19
00 

sv. omša - †Mária, Štefan Jeník 

18.08.2017 PIATOK 

FÉRIA 

Obišovce 19
00 

sv. omša- †Elena, Štefan 

Kysak 18
00 

sv. omša- †Vladimír, Anna, Vladimír 

19.08.2017 SOBOTA 

PANNY MÁRIE V SOBOTU – ĽUBOVOĽNÁ SPOMIENKA 

Obišovce 07
00 

Fatimská pobožnosť 

07
30 

sv. omša – *Elena Ráczová 90r.  

 20.08.2017 
 

NEDEĽA 

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Obišovce 09
00

 sv. omša - *Jozef, Emília 45r. sob. 
 

Kysak 07
30

 sv. omša - *Za farnosť 

 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – prosím o upratanie v Obišovciach v sobotu 19. augusta 

2017 rod. Vaškova., rod. Gajdošova. V Kysaku v piatok 18. augusta 2017 rod. Kriškova, 

Kupcova, Pravdova, Sviatkova. Ďakujem za službu. 

 „PÚTNICKÝ A POZNÁVACÍ ZÁJAZD, SLOVENSKO A MORAVA“ 

Farská púť sa uskutoční v termíne od 20. - 23. septembra  2017 podľa pôvodného programu.  

Môžete sa prihlásiť. Ďakujem za pochopenie.    

 „OHLÁŠKY“ - Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť Peter Dolhý, syn Petra a Anny rod. 

Hurnej, bývajúci v Lemešanoch a Renáta Mitríková, dcéra rodičov Jozefa a Renáty rod. 

Liptákovej, bývajúca v Kysaku ohlasujú sa tretí krát. Ďalej si chcú vyslúžiť sviatosť manželstva 

Radoslav Kucko syn rodičov Zdenka a Melánie rod. Dancákovej, bývajúci v Kysaku a Lenka 

Feňáková dcéra rodičov Jána a Aleny rod. Gálove, bývajúca v Demjatej. Ohlasujú sa tretí krát.  

Kto by vedel o nejakej kánonickej prekážke nech to čím skôr ohlási na Farskom úrade. 

Snúbencov zahrňme do svojich modlitieb.    

  „DENNÝ FARSKÝ TÁBOR“ – Ďakujem za všetkých, ktorí ste sa zapojili svojou účasťou 

a pomocou pri príprave a realizácii „denného farského tábora“. Ďakujem mladým animátorom 

Kristínke Zichovej, Andrejovi Vaškovi, Alenke Kučerovej, Terézii Kučerovej, Kataríne 

Vaškovej, Martinovi Vaľovi, Mariánovi Baštovi, Jakubovi Mazákovi a Tomášovi Mazákovi, 

Filipovi Gajdošovi, Pavlovi Gajdošovi. Ďalej veľká vďaka patrí realizačnému tímu a to Pani 

Agáte Frankovej, Ivete Daduľákovej, pani Seligovej, Pani Slávke Vaškovej, Terézii Glovovej, 

Márii Glovovej, Martinovi Glovovi, Pani Sedlačekovej a mamkám a starým mamkám, ktoré 

nás pravidelne zásobovali všelijakými dobrotami. Ďakujeme aj sponzorom a to Obecnému 

úradu v Obišovciach a obecnému úradu v Kysaku za finančnú podporu a tiež dobrodincom, 

ktorí sa za nás modlili.            

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

Piatok  od 15:00 – 16:00 hod 

             od 19:00 – 20:00 hod 



 „NOC ŽALMOV“ -  v noci z 18 na 19 augusta 2017 vás srdečne pozývame na Noc žalmov. 

Celú noc sa budeme modliť a zároveň čítať zo Žaltára jednotlivé žalmy, medzi jednotlivými 

žalmami bude modlitby chvály a aj jednotlivé vysvetlenia a katechézy. Počas čítania sa môžu 

zapojiť aj jednotlivý veriaci. Začneme svätou omšou v piatok o 19
00

 hod pokračovať budeme 

adoráciou a jednotlivými katechézami. Skončí sa to všetko ráno o 07
00 

hod. Fatimskou 

pobožnosťou a svätou omšou. Pozývam bdieť do kostola nad svätým písmom. Podrobný 

program na výveske. 

 „NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE“ v utorok 15. augusta 2017 máme prikázaný sviatok 

Panny Márie Nanebovzatej. Prikázaný sviatok nás zaväzuje účasťou na svätej omši 

a zdržiavanie sa telesných prác, okrem tých, ktoré je potrebné vykonať v zamestnaní. Pri 

slávení tohto sviatku vám požehnám byliny a kvety, ktoré si so sebou prineste. Môžete ich 

položiť na pripravený stolík.  

Príbeh o nanebovzatí Panny Márie hovorí, že z kamenného sarkofágu, v ktorom bola Panna 

uložená vyrastali kvety a boli zdrojom sladkej vône vychádzajúcej z hrobu, potvrdzujúc tak 

vieru apoštolov v Nanebovzatie. Z úcty k tejto poslednej časti príbehu ustanovila Cirkev  zvyk 

požehnávania divých bylín a kvetov na sviatok Nanebovzatia. Požehnanie vzniklo v Nemecku 

a prvýkrát sa spomína v 10.storočí. V rôznych verziách sa uvádza v mnohých liturgických 

knihách, ktoré obsahujú požehnania tohto druhu. V Rímskom rituáli pápeža Pavla V.z roku 

1614 obsahuje tento obrad žalm, verzikulá, responzóriá, tri modlitby, po ktorých sú kvety 

pokropené svätenou vodou. Požehnanie sa má uskutočniť pred hlavnou omšou toho dňa. 

Pri žehnaní kvetov a bylín Cirkev prosí, aby boli skrze modlitbu Cirkvi na rozmnoženie 

milosti v dušiach a na telesný úžitok tým, ktorí tieto kvety použijú pre svoje zdravie.  
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