
15.nedeľa cez rok A, 12.7.2020 
 

Pondelok               13/7 
Féria, sv. Henrich 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Ján Saboslay  
+Július Hmurčík, 2.výr. 

Utorok                 14/7 
Féria, sv.Kamil 

Senné  7.30 zdr.B.p. Ladislav Kovaľ 

Streda                15/7 
sv. Bonaventúra 

   

Štvrtok                16/7 
Féria, P.M.Karmelská 

Senné 
Jastrabie 

18.00
17.00 

+Mária Červeňáková (p.K.) 
+Ján Mráz 

Piatok                  17/7 
sv.AndrejSvorad a Benedikt 

Senné 
Palín 

17.00 
18.00 

zdr.B.p. Michal,Jaroslava a Janka (p.Dup) 
zdr.B.p. Boris Sidor 

Sobota                18/7 
Féria, P. Mária v sobotu Senné  7.30 zdr.B.p.Marián a Mária s rodinou 

Nedeľa           19/7 

16.nedeľa cez rok A 

Senné 
Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

10.30 
 8.00 
 9.15  
 8.30 
 8.00 

+Kamila a Ján Hreškoví 
Gr.kat. liturgia 
+Marián Laškody a Jozef Kadlic 
+Mária40.výr. a +Andrej (p.Siváková) 
+Jozef,Magdaléna Popík,Mária,Dezider Čulák 

 

Oznamy:  
- Zvonček z 5.7.: Jastrabie 55.50, Palín 24.60, z 28.6.: Palín 25€. Na kostol Senné: rod. Pavol 
Sentivan 50€, bohuznámy 50€, bohuznáma 20€ a rod. Neomitková 20€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť.  
- Od pondelka 20.7. do piatka 24.7.2020 bude farský detský letný tábor spolu s farnosťou 
z Jenkoviec v Drienici pri Sabinove. Cena je 45€. Prihláste sa u p.farára. 
 
- Arcidiecézna púť Košickej arcidiecézy 18. - 19. júla 2020 v Gaboltove tento rok nebude. 
Každoročne víkend po 16. júli prichádza do Gaboltova veľké množstvo pútnikov. “Vzhľadom na 
problematickú situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 chceme byť opatrní, a 
preto sme sa rozhodli, že Arcidiecéznu púť ku Škapuliarskej Panne Márii v tomto roku 
neusporiadame,”. K takémuto rozhodnutiu viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí. 
Samotná odpustová slávnosť Škapuliarskej Panny Márie bude len na lokálnej úrovni, tzn. pre 
ľudí z farnosti. Taktiež bude možnosť, aby sa individuálne putovalo do Gaboltova, 
samozrejme, pri zachovaní všetkých nariadení a pravidiel, ktoré budú v tom čase platné. Pri 
plánovanej väčšej skupiny treba kontaktovať farský úrad. V nedeľu 19. júla bude len 
slávnostná svätá omša o 10:30. TV LUX plánuje televízny prenos z tejto odpustovej slávnosti. 
Púť Rómov a púť mužov sa oficiálne toho roku rušia. 
 
 
 
 
 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 29 
Homília pápeža Františka 
Kto neúnavne hľadá Pánovu tvár, môže ho rozpoznať i v tvárach chudobných, 
chorých, opustených a cudzincov, ktorých Boh kladie na našu cestu. Pápež 
zdôraznil, ani si len nevieme predstaviť to peklo, ktoré prežívajú utečenci v 
zadržiavacích táboroch v Líbyi. Sicílsky ostrov je známym cieľom mnohých 
migrantov. Svätý Otec si ho zvolil za cieľ svojej vôbec prvej cesty mimo 
Vatikánu krátko po svojom zvolení v roku 2013. Na Lampedúzu si prišiel uctiť 
pamiatku obrovského množstva migrantov, ktorí zahynuli v mori a vypočul si 
aj príbehy utečencov, ktorí okrem náročnej plavby prežili i krutosť 
zadržiavacích táborov v Lýbii. „Responzóriový žalm nás pozýva k neustálemu 
hľadaniu Pánovej tváre: «Hľadajte vždy Pánovu tvár. Hľadajte Pána a jeho 
moc, hľadajte vždy jeho tvár» (Ž 104). Toto hľadanie predstavuje základný 
postoj života veriaceho, ktorý pochopil, že konečným cieľom jeho existencie je 
stretnutie sa s Bohom. Hľadanie Božej tváre je garanciou úspechu našej cesty 
na tomto svete, ktorý je exodom smerom k skutočnej Zasľúbenej zemi, 
nebeskej vlasti. Božia tvár je našou métou a je aj našou polárnou hviezdou, 
ktorá nám dovoľuje nestratiť sa na ceste. Izraelský ľud opísaný prorokom 
Ozeášom 10,1-3.7-8.12 bol v tom čase strateným ľudom, ktorý zo zreteľa 
stratil Zasľúbenú zem a blúdil v púšti neprávosti. Prosperita a prekypujúce 
bohatstvo vzdialili srdce Izraelčanov od Pána a naplnili ho falošnosťou a 
nespravodlivosťou. Ide o hriech, od ktorého ani my, kresťania dneška, nie sme 
imúnni. «Kultúra blahobytu, ktorá nás vedie myslieť na seba samých, nás robí 
necitlivými na volanie tých druhých, dáva nám žiť v mydlových bublinách, 
ktoré sú síce pekné, avšak nie sú ničím, sú ničotnou, sú ilúziou, dočasnou 
ilúziou, ktorá vedie k ľahostajnosti voči druhým, ba vedie ku globalizácii 
ľahostajnosti». Ozeášova výzva nás dnes zastihuje ako jedno obnovené 
pozvanie ku konverzii, k obráteniu našich očí na Pána, aby sme zbadali jeho 
tvár. Prorok hovorí: «Rozsievajte v spravodlivosti, žnite podľa lásky, preorte si 
úhor. Je čas hľadať Pána, kým nepríde a nespustí na vás dážď spravodlivosti». 
Hľadanie Božej tváre je motivované prahnutím po stretnutí s Pánom – po 
osobnom stretnutí –, po stretnutí jeho nekonečnej lásky a jeho moci, ktorá 
zachraňuje. Dvanásti apoštoli, o ktorých nám hovorí dnešné Evanjelium, mali 
milosť stretnúť ju fyzicky v Ježišovi Kristovi, vtelenom Božom Synovi. On ich 



zavolal po mene, jedného po druhom – ako sme to počuli –, hľadiac im do očí; 
a oni hľadeli na jeho tvár, počuli jeho hlas, videli jeho zázraky. Osobné 
stretnutie s Pánom, čas milosti a spásy zahŕňa misiu: «Choďte a hlásajte: 
Priblížilo sa nebeské kráľovstvo» (v.7), vyzýva ich Ježiš. Stretnutie a misia sa 
nesmú oddeľovať. Toto osobné stretnutie s Ježišom Kristom je možné aj nám, 
ktorí sme učeníkmi tretieho tisícročia. Odhodlaní hľadať Pánovu tvár, môžeme 
ho rozpoznať v tvárach chudobných, chorých, opustených a cudzincov, 
ktorých nám Boh dáva postretnúť. A toto stretnutie sa stáva aj pre nás časom 
milosti a spásy, angažujúc nás v misii zverenej samotným apoštolom. Vo 
svetle Božieho slova by som chcel zdôrazniť to, čo som hovoril účastníkom 
stretnutia „Slobodní od strachu“ vo februári minulého roku: «Stretnutie s 
druhým je aj stretnutím s Kristom. Povedal nám to on sám. Je to on, ktorý 
klope na naše dvere hladný, smädný, cudzinec, nahý, chorý, uväznený, prosiaci 
o to, aby sme ho stretli a pomohli mu, prosiaci o to, aby sa mohol vylodiť. A 
ak by sme ešte mali nejakú pochybnosť, sú tu jeho jasné slová: «Veru, veru 
hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili». «Čokoľvek ste urobili...», v dobrom i v zlom! Táto 
výstraha je dnes mimoriadne aktuálna. Mali by sme ju všetci používať ako 
základný bod nášho spytovania svedomia, ktoré si robíme každý deň. Myslím 
na Líbyu, na zadržiavacie tábory, na zneužívanie a násilnosti, ktorých obeťami 
sú migranti, na cesty nádeje, na záchranné práce i na odmietanie. «Čokoľvek 
ste urobili.., mne ste urobili». Pamätám sa na ten deň. Sedem rokov dozadu, na 
úplnom juhu Európy na tom ostrove, mi niektorí rozprávali svoje príbehy, 
koľko si vytrpeli, aby tam dorazili. Boli tam tlmočníci. Jeden človek rozprával 
strašné veci vo svojej reči. A tlmočník vyzeral, že prekladá dobre, avšak 
migrant hovoril veľmi dlho, a preklad bol naopak stručný. Pomyslel som si: 
„Vidno, že táto reč potrebuje na dobré vyjadrenie veľa slov“. Keď som sa 
vrátil domov, popoludní na recepcii bola jedna pani – pokoj jej duši, už nežije 
– ktorá bola dcérou Etiópčanov. Rozumela jazyku a stretnutie sledovala v 
televízii. Povedala mi: „Počujte, to, čo Vám etiópsky tlmočník povedal, nebola 
ani len štvrtina z mučení, utrpení, ktoré oni prežili.“ Podali mi takpovediac 
„destilovanú“ verziu. Toto sa dnes deje v Líbyi: podávajú nám len 
„destilovanú“ verziu. Vojna je nepekná, to áno, vieme to, no neviete si ani len 
predstaviť to peklo, ktoré prežívajú tam v tých zadržiavacích táboroch. A títo 
ľudia len jednoducho prišli s nádejou na prekročenie mora. Panna Mária, 
Solacium migrantium (Útecha migrantov), nech nám pomôže odhaliť tvár 
svojho Syna vo všetkých bratoch a sestrách prinútených utekať zo svojej zeme 
kvôli mnohým nespravodlivostiam, ktorými je ešte sužovaný náš svet.“ 
Pápež František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny. 
Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami 

sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. 
Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo 
strany štátov. „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho nebezpečenstiev, 
ktorým čelí: rytmus života, stres... Niekedy sa rodičia zabúdajú hrať so svojimi 
deťmi. Cirkev musí povzbudzovať rodiny a stáť po ich boku, pomáhajúc im 
znovuobjaviť cesty, ktoré by im dovolili prekonať všetky tieto ťažkosti. 
Modlime sa, aby rodiny dneška boli sprevádzané s láskou, úctou a dobrou 
radou a aby boli osobitne chránené zo strany štátov.“ 
Svetová modlitbová sieť pápeža, ktorá každý mesiac šíri modlitbové úmysly 
Svätého Otca, pripomína: „Skutočnosť dnešných rodín je odlišná od tých 
z minulosti. Sú pohrúžené do kultúry, v ktorej je málo času. Nadbytok práce 
niekedy obmedzuje priestor pre spolužitie a digitálne spojenie v niektorých 
prípadoch zoslabuje citové putá. Mnohé rodiny sa cítia osamelé a trpia 
v tichosti. V týchto časoch krízy, v ktorých aj naďalej vidíme sociálno-
ekonomické dôsledky pandémie – akými sú strata práce či ťažkosti udržať si 
bývanie – sa stáva ešte zreteľnejšie, že ani jednotlivci, ani spoločnosť nemôžu 
rodiny ignorovať. Preto štáty musia podporovať také politiky, ktoré budú 
rodiny chrániť.“ „Pápež pripomína, že „rodina je základom spoločnosti a aj 
naďalej je tou najadekvátnejšou štruktúrou na zaistenie integrálneho dobra 
ľuďom, ktoré je nevyhnutné pre ich stály rozvoj“. 
Dôstojnosť a bezúhonnosť ženy - odkaz sv.Márie Goretti 
Svätorečenie talianskej mučeníčky Márie Terézie Goretti dňa 24.6.1950 v 
Ríme bolo prvým v histórii, na ktorom bol prítomný aj samotný vrah. 
Svätorečil ju pápež Pius XII. V Taliansku patrí Mária Goretti medzi 
najuctievanejšie svätice modernej doby. Je pochovaná v Nettune, 60 km južne 
od Ríma, v krypte pod bazilikou, ktorú spravuje rehoľa pasionistov. Práve v 
Nettune podstúpila svoje mučeníctvo 6.júla 1902. Aktuálnosť odkazu jej 
svedectva viery a lásky, keď ako 11-ročná obetovala život na uchovanie si 
čistoty, vyjadril biskup tamojšej diecézy Mons. Mariano Crociata týmito 
slovami: „V týchto časoch, keď sa so ženami zaobchádza ako s predmetmi, 
nám jej príklad pripomína dôležitosť dôstojnosti a bezúhonnosti.“ Na 
svätorečenie Márie Gorettiovej prišlo viac ako 300 tisíc veriacich a pútnikov. 
Medzi veriacimi na námestí stál aj vrah svätorečenej, ktorý po odsúdení na 30 
rokov väzenia bol po odpykaní si 28 rokov prepustený za vzorné správanie. Po 
prepustení odprosil matku Márie a stal sa členom tretieho františkánskeho 
rádu. V júni uplynulo 70 rokov od svätorečenia mladej mučeníčky. 

_____________________________________________________________ 
Pre vnútornú potrebu Farnosti Návštevy Panny Márie, Senné. 

Farár: ThDr. Stanislav Ščerba, PhD.; telefón 056/6497433; 0903907705 (mobil); 
Kontakt: Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie, Senné, Kostolná 8, 072 13 Senné. 

email -  farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz Náklady na tlač sú 0,10 €. 
číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 


