
18.nedeľa cez rok A, 2.8.2020 
 

Pondelok              3/8 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Matej Mihaľo, 30.deň 
+Michal Moskaľ, kňaz 

Utorok                 4/8 
sv.Ján Mária Vianney 

Senné 
Z.Široká 

18.00 
17.00 

Mária Červeňáková 
za farnosť,  od 16.00 sv.zmierenia 

Streda                 5/8 
Féria, P.Mária Snežná Senné  7.30  

Štvrtok                 6/8 
Premenenie Pána 

Senné 
Palín 
Jastrabie 

18.00 
17.00 
16.00 

+Jozef Tkáč 
 
zdr.B.p.Lenka (p.Mrázová) 

Piatok                  7/8 
Féria, 1.piatok 

Senné  7.30 +Mária Florianová 

Sobota                8/8 
sv.Dominik 

 
  
 

 

Nedeľa           9/8 

19.nedeľa cez rok A 

Senné 
Iňačovce 
Jastrabie 
Palín 

 9.30 
10.30 
 7.30 
 8.30 

zdr.B.p. Mária a Peter Kondášoví 
odpust  Gr.kat. liturgia, za farnosť 
zdr.B.p.Anna Olahová 
zdr.B.p.Anna Miklošová 

 

Oznamy:  
- dnes je prvá nedeľa v mesiaci, v nedeľu po sv. omši v Sennom a Jastrabí bude 
vyloženie sv. oltárnej s požehnaním. Výmena ružencových tajomstiev v Sennom. 
- Porciunkulové odpustky: 2.augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, 
v bazilikách minor, v katedrálach úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na 
získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče 
náš) a Vyznanie viery (verím v Boha), a tri podmienky: vyspovedaný, sv. prijímanie 
a modlitba na úmysel sv. Otca.  
- 9.8. je výročný deň zriadenia Košickej arcidiecézy z roku 1804. 
 
- Zvonček z 26.7.: Senné 97.92, Jastrabie 31.70, Palín 36.20.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 
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            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 32 

    Priznať sa Ježišovi so svojou bezradnosťou 
O čo prosím? O hlbokú skúsenosť Ježišovej moci 
vo svojom živote (Mt 14, 13-21) 
Keď sa Ježiš dozvedel o mučeníckej smrti Jána 
Krstiteľa, plný bolesti sa odobral na pusté miesto. 
Chcel byť celkom sám s Otcom. Vidím Ježiša, ktorý 
ide loďkou na pusté miesto. Hľadiac na Majstra 
položím si otázku: Je vo mne túžba po pustom 
mieste? Ako často venujem čas mlčaniu a osobnej 
modlitbe? 
Budem kontemplovať Ježiša, ktorého pri pohľade na 

veľké zástupy napĺňa ľútosť. Predstavím si, ako pristupuje ku chorým, 
prejavujem im svoj súcit a uzdravuje ich. Čo je mojou najťažšou chorobou? 
S vierou ho budem prosiť, aby ma uzdravil. 
Predstavím si iný obraz. Je večer. Zástupy ľudí sú stále s Ježišom. Ľudia sú 
hladní a unavení horúčavou dňa. Som uprostred nich. Vidím bezradnosť a 
ustarostenosť učeníkov. Ježiš ostáva pokojný. 
Započúvam sa do rozhovoru učeníkov s Ježišom. Na ich tvárach vidím údiv, 
keď počujú: „Vy im dajte jesť“. Počítajú chleby a ryby, ktoré majú so sebou. 
Sústreďujú sa na seba. Nedokážu poprosiť Ježiša, aby im pomohol v ich biede. 
Pripomeniem si situácie zo svojho života, v ktorých som sa cítil bezradný, 
„strácal som hlavu“. Ako často som v týchto chvíľach hľadal pomoc u Ježiša? 
Hovorím s ním o svojich trápeniach? 
Budem kontemplovať obraz rozmnoženia chleba. Vidím Ježiša, ktorý káže 
zástupom, aby si posadali na trávu. On sám berie do rúk chlieb a ryby a modlí 
sa k Otcovi. Ľud s úžasom hľadí na to, čo sa deje. 
Ježiš sa postaral o jedlo pre všetkých. Sú nasýtení. 
Vidím ich radosť a nadšenie za Ježiša. 
Uvedomím si, že Ježišovo zázračné pôsobenie sa 
neskončilo. Aj naďalej pôsobí s mocou. Budem 
opakovať úkon viery: „Ježišu, si silou v mojej 
bezradnosti!“ 

 



Svätý Otec František: Znakom ľudí Nebeského kráľovstva je kreativita 
V Matúšovom evanjelium záverečné verše 13.tej kapitoly sú podobenstvá 

o Nebeskom kráľovstve. Stať pozostáva z troch krátkych podobenstiev: 
o ukrytom poklade, o vzácnej perle a o sieti hodenej do mora. Nebeské 
kráľovstvo je pripodobnené dvom rôznym „vzácnym“ veciam: pokladu 
ukrytému v poli a perle veľkej hodnoty. Reakcia toho, kto nájde perlu alebo 
poklad je prakticky rovnaká: človek a obchodník predajú všetko, aby získali to, 
na čom im teraz už najviac záleží. Týmito dvoma prirovnaniami nás má Ježiš 
v úmysle zapojiť do budovania Nebeského kráľovstva, predstavujúc nám 
podstatnú charakterovú črtu kresťanského života, života Nebeského 
kráľovstva: na tomto Kráľovstve majú plnú účasť tí, ktorí sú ochotní vsadiť 
všetko; sú odvážni. Vskutku, onen človek a takisto aj obchodník z podobenstva 
predávajú všetko, čo majú, zanechávajúc tak svoje materiálne istoty. Z toho sa 
dá pochopiť, že budovanie Kráľovstva si vyžaduje nielen Božiu milosť, ale aj 
aktívnu disponovanosť človeka. Všetko je dielom milosti, všetko! Z našej 
strany to chce len ochotu prijať ju, neodporovať milosti: milosť spraví všetko, 
ale žiada sa „moja“ zodpovednosť, „moja“ disponovanosť. 

Konanie muža a obchodníka z podobenstiev, ktorí sa dávajú do hľadania, 
zriekajúc sa vlastných dobier, aby si mohli kúpiť niečo, čo je ešte vzácnejšie, je 
konaním rozhodným, radikálnym, povedal by som, že jednosmerne priamym, 
nie tam aj späť: je to konanie priamočiare. Ba čo viac, je to konanie s radosťou, 
lebo obaja našli poklad. Sme pozvaní osvojiť si postoj týchto dvoch 
evanjeliových postáv, aby sme sa aj my stali zdravo vášnivými hľadačmi 
Nebeského kráľovstva. Znamená to zanechať ťažkú bagáž našich svetských 
istôt, ktoré nám bránia v hľadaní a budovaní Kráľovstva: dychtivosť po 
vlastníctve, smäd po zisku a moci, myslenie len na seba samých.V našich 
časoch, ako všetci vieme, sa život niektorých môže stať tuctovým 
a vyhasnutým, lebo pravdepodobne nešli hľadať pravý poklad: uspokojili sa 
vecami lákavými, no pominuteľnými, s trblietavými zábleskami, ktoré sú však 
iluzórne, lebo človeka nakoniec nechávajú v tme. Naopak, svetlo Kráľovstva 
nie je nejaký ohňostroj, je to svetlo: ohňostroj trvá iba chvíľku, no svetlo 
Kráľovstva nás sprevádza celým životom. Nebeské kráľovstvo je opakom 
nadbytočných vecí, ktoré ponúka svet; je opakom banálneho života: je 
pokladom, ktorý dennodenne obnovuje život a otvára ho k širším obzorom. 
Skutočne ten, kto našiel tento poklad, má srdce kreatívne a objaviteľské; ktoré 
neopakuje, ale vynalieza, vytyčujúc a prechádzajúc novými cestami, ktoré nás 
vedú k láske k Bohu, k láske k ostatným, k pravej láske k nám samým. Znakom 
tých, čo kráčajú po tejto ceste Kráľovstva je kreativita, stále sa usilujúc o viac. 
Tá kreativita, ktorá sa chopí života a dáva ho, dáva a dáva, ďalej a ďalej... Stále 
hľadá najrozličnejšie spôsoby ako dávať život. Ježiš, on, ktorý je tým ukrytým 
pokladom a tou perlou nesmiernej hodnoty, nemôže nevyvolávať radosť, 

všetku radosť sveta: radosť objaviť zmysel vlastného života, radosť cítiť, že ho 
nasadzujeme v dobrodružstve svätosti. Nech nám Svätá Panna Mária pomáha 
každodenne vyhľadávať poklad Nebeského kráľovstva, aby sa v našich slovách 
a činoch prejavovala láska, ktorú nám Boh daroval skrze Ježiša.“ 
Sviatok patrónov starých rodičov. „Drahí bratia a sestry, na spomienku sv. Joachima 
a Anny, Ježišových „starých rodičov“, by som chcel pozvať mladých, aby prejavili 
láskavú pozornosť starým ľuďom, zvlášť tým osamelejším, ktorí sú doma alebo 
v rozličných zariadeniach, tým, ktorí sa už mnoho mesiacov nevídavajú so svojimi 
drahými. Drahí mladí, každý z týchto starkých je vaším dedkom či babkou! 
Nenechajte ich samých! Využite fantáziu lásky,cez telefonáty,videohovory, esemesky, 
vypočujte ich, a tam, kde sa to s ohľadom na zdravotné normy dá, choďte ich aj 
navštíviť. Venujte im objatie. Oni sú vaše korene. Strom oddelený od koreňov 
nerastie, nekvitne a nedáva plody. Preto je dôležitý kontakt a spojenie s vašimi 
koreňmi. „To čo má strom v korune, pochádza z toho, čo má pod zemou“, hovorí 
jeden básnik. Preto vás pozývam dať veľký potlesk našim starým rodičom, všetci!“ 
Ako sv. František získal milosť porciunkulových odpustkov?  
Istej noci v roku 1216 sv.František bdel v Porciunkule na modlitbách, zrazu v 
kostolíku zažiarilo svetlo a František uvidel nad oltárom Krista odetého do svetla, po 
jeho pravici Božiu Matku v sprievode anjelov. František vzdal Pánovi úctu s tvárou 
pritlačenou k zemi. Pán sa ho pýtal po čom túži pre spásu duší. František bez 
rozmýšľania odpovedal: "Nebeský Otče, aj keď som len nehodný hriešnik, prosím, 
aby bola všetkým, ktorí prídu do tohto kostola s úmyslom vyznať svoje hriechy a 
prejaviť skrúšenosť, udelená milosť úplného odpustenia dočasných trestov." "Prosíš 
veľa, brat František" - povedal Ježiš. Zaslúžiš si ale viac a viac ti bude dané. Prijímam 
teda tvoju modlitbu, ale pod podmienkou, že v mojom mene predložíš túto žiadosť 
môjmu námestníkovi na zemi. A František sa bez otáľania dostavil pred tvár Honória 
III., ktorý bol v tom čase v Perúgii a úprimne mu rozpovedal o svojom videní. Pápež 
ho pozorne vypočul a dal mu dovolenie. Potom sa opýtal: "Na koľko rokov chceš tieto 
odpustky?" František rýchlo odpovedal: "Svätý Otče neprosím o roky, ale o duše!" A 
šťastný chcel odísť, ale pápež za ním zavolal: "A nechceš ani nijaký doklad?" A 
František odpovedal: "Stačí mi tvoje slovo, Svätý Otče! Odpustenie hriechov je Božím 
dielom, Bohu prináleží zjaviť toto dielo. Nepotrebujem žiadny doklad, pretože 
Najsvätejšia Panna je dokumentom, Ježiš Kristus notárom a anjeli svedkami." V roku 
1622 Gregor XV. zahrnul do tohto privilégia všetkých ľudí, ktorí sa v tento deň 
vyspovedajú a príjmu sv. prijímanie. Pápež Pavol VI. ho v roku 1967, apoštolskou 
konštitúciou Indulgentiarium Doctrina, upravil tak, že 2.augusta môže získať úplné 
odpustky každý, kto navštívi farský kostol a splní obvyklé podmienky pre ich 
získanie. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola 
spojená s modlitbami Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: 
svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Sv.Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). 

_____________________________________________________________ 
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. 


