
RÍMSKOKATOLÍCKA  FARNOSŤ                                                        
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, OBIŠOVCE 

 

                    Obišovce  159,  044 81  Košice    055/3812624  27. 11. – 03. 12. 2017 
 

 FARSKÉ OZNAMY  

27.11.2017 PONDELOK 
FÉRIA 

Obišovce 0700 sv. omša - *Štefan 

28.11.2017 UTOROK 

FÉRIA 

Kysak 1700 Eucharistická adorácia + sviatos  zmierenia 
1800 sv. omša - †Peter, Albína, Michal, Mária 

  29.11.2017 STREDA 

FÉRIA 

Obišovce 1630sv. omša - † rod. Glovová, Hrabkovská 
Kysak 1700 Fatimská pobožnos  

1800sv. omša - †Ladislav Podhorský 

30.11.2017 ŠTVRTOK 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA - SLÁVNOS  

Obišovce 
1500 Eucharistická adorácia + sviatos  zmierenia 
1800 sv. omša - †František Alexander Kišiday 

01.12.2017 PIATOK 

PRVÝ PIATOK MESIACA  

Obišovce 1500 Eucharistická adorácia + sviatos  zmierenia 

1800 sv. omša - †rod. Glovová, Tkáčová 
Kysak 1600 Eucharistická adorácia + sviatos  zmierenia 

1700 sv. omša - †Ladislav, František, Ladislav, Margita 

02.12.2017 SOBOTA 

PANNY MÁRIE V SOBOTU 

Kysak 0700 Fatimská pobožnos  
0730 sv. omša – *Za skoré ví azstvo NSPM 

 03.12.2017 
 

NEDEĽA 
 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 
Obišovce 0800sv. omša - *Za členov ružencového bratstva  
Kysak 1000sv. omša - *Za členov ružencového bratstva 

 „UPRATOVANIE KOSTOLA“ – prosím o upratanie kostola v Obišovciach v sobotu 02. decembra 2017 – 

rod. Ščepitova., rod. Lukáčova. V Kysaku v piatok 01. decembra 2017, rod. Ružinská, Kováčova, Szaboová, 
Síkorova. Ďakujem za službu. 

 „BIBLICKÉ STRETNUTIE MLADÝCH“ – bude v piatok 08. decembra 2017 o 19
00

hod na farskom úrade 

v Obišovciach. Pozývam.  
 „PIATKOVÉ OMŠE PRE DETI“ - v piatky pod a vyhlásenia vo farských oznamoch. Pozývam rodičov 

spolu s deťmi na sväté omše, ktoré sú moderované práve pre nich. Tiež chcem povzbudiť aj mladých udí 
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 oma ovánky pre deti za 1,50€. Kúpou  týchto, kníh, oblátok a oma ovánok 

podporíte rekonštrukciu celého pútnického miesta a kostola Ružencovej Panny Márie a kostola Sv. Kataríny 

Alexandrijskej. Ďakujem. 
 „ZBIERKA NA INVESTIČNÉ VÝDAJE FARNOSTI“ – Ďakujem za zbierku na investičné výdaje 

farnosti Spolu sme obetovali v Obišovciach 119,- € v Kysaku 254,- € Ďakujem za obetu. 
 „ZBIERKA NA CHARITU“ – budúcu prvú adventnú nede u 03. decembra 2017 bude zbierka na 

charitu. Svoj milodar môžete vložiť do pripravenej pokladničky. Ďakujem.  
 „PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ“ – sviatosť zmierenia môžete prijať pol hodiny pred rannou a večernou 

sv. omšou. Chorých budem spovedať v piatok 01. decembra 2017 od 07
00 

hod. 
 „ODPROSUJÚCA POBOŽNOS “ – na prvú nede u v mesiaci 03. decembra 2017 pozývam na 

pobožnosť po sv. omšiach v Obišovciach a Kysaku. Po jej skončení požehnám náboženské predmety, 
ktoré si zo sebou doneste a uložte na pripravený stolík.     

 „ADVENTNÉ VENCE“ – v nede u 03. decembra 2017 pri svätých omšiach v Obišovciach a Kysaku 

vám požehnám adventné vence, ktoré si zo sebou prineste a položte pred oltár.  

Kancelária farského úradu 
Utorok od 15:00 – 16:00 hod 
Piatok  od 15:00 – 16:00 hod 
             od 19:00 – 20:00 hod 



 „ZBIERKA NA DOBROBROČINNÉ DIELA SV. ALŽBETY“ – obeta „Dobročinnej zbierky sv. 
Alžbety“, ktorá je dnes, budú použité na obnovu našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov. Obidve 

miesta potrebujú nevyhnutné komplexné zve adenie. Svoj milodar môžete vložiť do pripravenej 
pokladničky. Ďakujem. 

 „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.  
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. udia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat, 
lebo vonku už bola zima. Vzali si lampáše a častokrát brodiac sa snehom a znášajúci štip avý 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 udí 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. Nako ko to liturgia 
dovo uje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho. V prvých slovách 
rorátnej svätej omše je tajomstvo Adventu i celej udskej 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 Spasite a. (Iz 
45,8) 
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