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PRIESTOR PRE DETI A MLADÝCH 

OSEMSMEROVKA 

 

Karl Rahner: Preto sme kresťanmi, aby sme... (dokončenie tvorí tajnička – 18 písmen, po vyškrtaní nasledujúcich 

slov): 

BATOH, BERLA, BISKUP, KVETY, LITERA, NOŠE, OBETA, POKOLENIE, RUKÁV, RUŠNE, RUŽA, SKOK, SKUTOK, SLNKO, 

SĽUBY, SPRIEVOD, ŠŤASTIE, UTOROK 

Ď Y V S P K A S N I 
E T Á M O U P I S H 
V E K T T R K T Á O 
O V U O I Š L S K T 
P K R E S Ť A N I A 
S O V Ľ E A L Ž R B 
K O U S T S T E U E 
D B Á E K T T V Š R 
Y A B O L I I O N L 
P O K O L E N I E A 

 

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

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

Farský list     číslo 34/2022	
Rímskokatolícka farnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach  
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Mobilný telefón 0910 827 838                                                                piatok 19:00 – 20:00 
Dobrovoľný príspevok 0,30,-€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liturgický program  03. - 09. október 2022 
 

03.10.2022    Pondelok Féria 

Svätyňa 07:00 sv. omša – † rod. Lojanovej, Bednárovej   

04.10.2022 Utorok 
Sv. Františka Assiského, spomienka 

Kysak 17:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša - †Tibor Holkovič    

05.10.2022 Streda 
Sv. Faustíny Kowalskej, panny – ľubovoľná spomienka 

Svätyňa 18:00 sv. omša - * Za obrátenie Terézie   
Trebejov 17:00 sv. omša – * Za chorých  

06.10.2022     Štvrtok 
Za duchovné povolania - prvý štvrtok v mesiaci      

Svätyňa 15:00 Eucharistická adorácia + sviatosť zmierenia 

18:00 sv. omša - *Za kňazov, Jozef, Marek, Michal   

07.10.2022     Piatok 
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE - SLÁVNOSŤ     

Svätyňa 18:00 sv. omša – *František a Mária výročie sobáša. 
Kysak 07:00 sv. omša - †Ján Kollár 

08.10.2022     Sobota 

Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka   

Svätyňa 
07:30 Fatimská pobožnosť  
08:00 sv. omša - †Mikuláš, Miloš 

Trebejov 18:00 sv. omša - *Za veriacich farnosti   

09.10.2022 
 

Nedeľa  
 

 DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ    
Kysak 08:00 sv. omša – †Anna, Pavol, Peter     
Svätyňa 09:30 sv. omša - * Za ružencové spoločesntvo 

 

UPRATOVANIE KOSTOLA 
 

Obišovce 03. október – Brigáda po odpustovej slávnosti  o 09:00 hod                
Kysak 08. október – rodiny: Hurna, Čarna, Seligova  

ČÍTANIA NA DVADSIATU ÔSMU NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ. 09.10.2022 

Myšlienka: „Skutočný priateľ nie je ten, kto ti bude vždy pritakávať, keď mu povieš o niečom, čo si zažil, 
o nejakej situácii, aby si sa cítil lepšie. Nie je ním ten, kto potvrdí, že máš pravdu a myslí si opak. Skutočný 
priateľ ťa neutvrdí v klamstve, v ktorom si uviazol neurobí to dokonca ani vtedy, keď nebudeš súhlasiť s jeho 
slovami. Neurobí to ani na úkor toho, že prestane byť s tebou na istý čas v kontakte. Falošný priateľ ti vždy 
pritaká, potľapká po pleci a povie: Tamtí sú idioti, netráp sa, ty máš pravdu, choď tadiaľto. Pozývam ťa, aby 
si sa zamyslel a odpovedal na otázku: koľko skutočných priateľov som počas svojho života odmietol? Je to 
potrebné, lebo potom budeš ináč (s láskou) hľadieť na tých, tzv. Nepríjemných, ktorí radia a nešetria kritikou 
a ináč na tých, ktorí s úsmevom, pri zvukoch hlasnej hudby a radostných výkrikoch, vedú k priepasti.“ Amen.          

Svätyňa Matúš Kolcun, Dana Kučerová, Tobiáš Prokop 
Kysak  
Trebejov  



OZNAMY

„ZBIERKA NA KRÍŽOVU CESTU“ – prosím 
o milodar na rekonštrukciu krížovej cesty. 
Zatiaľ sme vyzbierali na päť zastavení. Prosím 
o ďalší príspevok. Môžete sa spojiť aj viaceré 
rodiny a tak prispieť k reštaurovaniu. Finančný 
náklad na jedno   zastavenie  je 1000,- €. 
Ďakujem za váš milodar.   
 
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE – prihlášky na farskú 
katechézu pred prijatím sviatosti eucharistie 
a sviatosti zmierenia sú k dispozícii pri východe 
z kostola. Podmienky, ktoré je potrebné splniť 
sú  uvedené na prihláške. 

BIRMOVKA - Prihlášky na prijatie sviatosti 
kresťanskej dospelosti sú k dispozícii. Prosím 
všetkých aj dospelých, ktorí nemajú túto 
základnú sviatosť nech sa tiež prihlásia. 
Formácia bude trvať jeden rok. Prihlásiť sa 
môžu žiaci ôsmeho a deviateho ročníka 
základnej školy a študenti na stredných 
školách a samozrejme aj dospelí. 
Povzbudzujem.  

MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA  - 
v októbri sa túto modlitbu budeme spoločne 
modliť v rámci svätej omše.   Okrem utorka 
a štvrtka, kde je adorácia tam sa túto modlitbu 
pomodlí každý individuálne.  V pondelok sa 
modlí kňaz stredu sa v Trebejove budeme 
modliť pol hodiny pred omšou a v piatok 
v Kysaku sa tiež pomodlíme pol hodiny pred 
omšou.  V stredu, v piatok a v sobotu sa 
spoločne modlíme vo svätyni v rámci 
omše.   V nedeľu sa budeme modliť pol hodiny 
pred omšami. V pondelok sa modlí Kňaz, 
v stredu seniori, v piatok deti, v nedeľu rodiny. 
Ďakujem za zapojenie sa. pozývam čím 
viacerých na túto modlitbu.      

 

PEČENIE OPLÁTOK – prosím o zorganizovanie 
skupín na pečenie vianočných oplátok, aby 
sme znova mohli aj takýmto spôsobom získať 
finančné prostriedky. Potrebujeme zrealizovať 
ešte mnoho prác na kostole. Prosím zvlášť 
tých, ktorí sú doma. Čím viacerí sa zapojíme 
bude to pre nás ľahšie a viac sa nám podarí 
pokryť aj pohľadávky. Piecť sme začali na 
farskom úrade v Obišovciach. (ten kto nemôže 
prispieť prácou vás prosím, aby ste pomohli 
ingredienciami potrebujeme: extra hladkú 
múku, vajcia, maslo, cukor, mlieko.) Ďakujem 
za tímovú spoluprácu.  

POĎAKOVANIE ZA - SLUŽBY PRI ODPUSTOVEJ 
SLÁVNOSTI –  Pozývam všetkých, ktorí 
spolupracovali pri príprave odpustovej 
slávnosti na posedenie v piatok 7. októbra 
2022 po svätej omši o 1800 hod v Obišovciach. 
Prosím neodmietnite pozvanie. Všetkých 
pozývam. Ďakujem za pomoc.  

ROČNÝ MILODAR – prosím o ročný milodar na 
katolícku rodinu 50,-€. Ďakujem za 
spolupatričnosť a zodpovednosť. Tieto 
prostriedky sa použijú na rekonštrukciu našich 
kostolov. Z týchto prostriedkov sa kupujú aj 
čistiace prostriedky.   

ZBIERKA NA REKONŠTRUKCIU KOSTOLOV – 
budúcu nedeľu 9. októbra 2022 bude zbierka 
na rekonštrukciu našich kostolov v Kysaku 
a Obišovciach pri sv. omšiach. Prosím 
o spolupatričnosť. 

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU - bude v nedeľu 09. 
októbra 2022 pri všetkých omšiach. V 
Trebejove bude v sobotu. Môžete si priniesť so 
sebou košíky, v ktorých bude tohtoročná 
úroda. Pozývam na slávenie.   

 

      

„...NA SLOVÍČKO...“ 
 

„pokračovanie z minulého čísla...“ „Ja som 
Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej 
krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných 
bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani 
nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na 
zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im 
klaňať a ani ich uctievať!“ (Ex 20, 2-5). „Je 
napísané: ,Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš 
klaňať a jedine jemu budeš slúžiť‘.“ (Mt 4, 10)  

DO PRAXE:  

O vieru, nádej i lásku sa treba starať. O viere 
katechizmus hovorí: „Prvé prikázanie od nás 
žiada, aby sme rozvážne a bedlivo pestovali a 
chránili svoju vieru a odvrhli všetko, čo je proti 
nej“ (KKC 2088) a pokračuje: „Proti viere 
možno hrešiť rozličnými spôsobmi: 
Dobrovoľné pochybovanie o viere zanedbá- va 
alebo odmieta považovať za pravdivé, čo Boh 
zjavil a Cirkev predkladá veriť. [...] Ak sa 
pochybovanie pestuje vedome a dobrovoľne, 
môže priviesť k zaslepenosti ducha.“ Zdravá 
skepsa, pochybovanie, kritické myslenie je 
dobrá a v kresťanstve veľmi dôležitá vec. Ak 
už ale v niečom dospejeme k jasnej istote – a 
presne toto sa kresťanstva týka – potom už nie 
je na mieste ďalej pochybovať a váhať prijať to, 
čo je isté, spoľahlivé a vekmi overené. Ak, tak 
len na vlastnú škodu, dokonca až zatratenie. 
Toto často vidíme u ľudí, keď o Bohu a 
náboženstve hovoria: „A, ktovie ako to je... to 
nikto nevie...“ – ale nie preto, že by mali dôvod 
pochybovať, ale preto, že sú leniví nasledovať 
Boha a Jeho prikázania. „Nevera je 
nedbanlivosť o zjavenú pravdu alebo 
dobrovoľné odmietnutie súhlasu s ňou.“ (KKC 
2089) Ak sa dobrovoľne nestarám o to, aby 
som rástol v poznaní a viere, ak sa uspokojím s 
tým, čo ma naučili vari kedysi pri prvom 
svätom prijímaní a ďalej už nerastiem vo viere 
ani v duchovnom živote, tiež sa ťažko 
prehrešujem voči Bohu a riskujem zatratenie. Z 
tejto nedbanlivosti potom plynú tri ničivé 
postoje: „Herézou je tvrdo- šijné popieranie, po 
prijatí krstu, nejakej pravdy, ktorú treba veriť 
božskou a katolíckou vierou, alebo tvrdošijné 
pochybovanie o nej; apostáza je úplné 
odvrhnutie kresťanskej viery; schizma je 

odmietnutie podriadiť sa rímskemu pápežovi 
alebo odmietnutie spoločenstva s členmi 
Cirkvi.“ (KKC 2089) Ak teda popieram to, čo 
Cirkev spoľahlivo a s Božou autoritou učí – aj 
to je, žiaľ, bežný jav medzi ľuďmi v kostole, 
ktorí často odmietajú niektoré časti viery či 
praxe Cirkvi! – tak som bludár a heretik a ak to 
robím tvrdošijne a verejne, môže to viesť až k 
oficiálnemu vylúčeniu z Cirkvi (čiže 
exkomunikácii).  

UVAŽOVANIE:  

Starám sa o to, aby som rástol vo viere? Ako? 
Pestujem v sebe nepodložené pochybnosti o 
veciach, ktoré sú isté a overené a tvoria poklad 
viery Cirkvi? Popieram či odmietam niektoré 
časti viery a učenia Cirkvi – miesto toho, aby 
som, ak im nerozumiem, odstránil nejasnosti, 
porozumel im a prijal ich? Cieľavedome 
budujem svoju vieru, nádej, lásku? Nepestu- 
jem v sebe beznádej ale ani opovážlivé „Veď 
sa už nado mnou nejako Pán Boh zmiluje?“ 
Túžim a dychtím po Bohu? Po Nebi?  

„...pokračovanie v nasledujúcom čísle...“ 
Prevzaté: www.inky.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


