
19.nedeľa cez rok A, 9.8.2020 
 

Pondelok              10/8 
sv. Vavrinec, sviatok 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

zdr.B.p.Jozef a AgnesaKrátkoví,50r.sobáša  
 

Utorok                 11/8 
sv. Klára,  spomienka 

Senné  7.30 za chorého Petra Libu 

Streda                 12/8 
Féria,sv.JanaF.deChantal     

Štvrtok                13/8 
Féria, sv.Poncián,sv.Hypolita    

Piatok                  14/8 
sv.Maximilián M.Kolbe 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Eduard Jožio 
na úmysel darcu (J.M) 

Sobota                15/8 
Nanebovzatie Panny 

Márie, slávnosť 

Senné 
Palín 
Jastrabie 

10.00 
 9.00 
 8.00 

+František Kondáš,1.výr. 
za farnosť 
+r.OndrejaMesaroša,rod.BahnováSavyov
á 

Nedeľa           16/8 

20.nedeľa cez rok A 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

10.30 
 9.15  
 8.30 
 8.00 

zdr.B.p. Alexander Obšitník ml., živ.jub. 
+Miloš Mazúr 
zdr.B.p.Adrianna Sidor a Michal Čelovský 
vlastný úmysel 

 

Oznamy:  
- 9.8. je výročný deň zriadenia Košickej arcidiecézy z roku 1804. 
- v sobotu 15.8. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, pri sv.omšiach 
sa budú požehnávať byliny a kvety. 
 
- Zvonček z 2.8.: Senné 69.20, Jastrabie 54.80, Palín 29.60.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 33 

Držať sa Ježiša  
Po rozmnožení chleba Ježiš rozkázal učeníkom, aby 
sa preplavili na druhý breh. On sám ide na vrch, aby 
sa modlil. Nehľadá svoju slávu. Vo všetkom, čo 
robí hľadá len Otcovu slávu. 
Budem kontemplovať Ježiša tichého a pokorného, 
úplne oddaného Otcovi. Dokážem sa vo svojej 
činnosť stiahnuť do úzadia? Hľadám predovšetkým 
Otcovu slávu? Nezacláňam ho svojím „ja“? 

Vystúpim na vrch spolu s Ježišom, aby som sa tam modlil. Predstavím si, že 
som spolu s Ním. Je večer. Zahľadím sa do jeho modliacej sa tváre, 
započúvam sa do jeho rozhovoru s Otcom. Uvedomím si, že Ježiš denne hľadí 
na Otca a prosí za mňa. Hovorí s ním o mojom živote. Verím v Ježiša, ktorý sa 
denne za mňa modlí k Otcovi? 
Budem hľadieť na učeníkov, ktorí sa boria s vlnami, ktoré narážajú na ich 
loďku, aby sa preplavili na druhý breh mora. Všimnem si ich únavu, ich ťažké 
dýchanie a namáhavé veslovanie na rozbúrenom mori. Nepoznávajú Ježiša, 
ktorý sa k nim približuje. 
Ako je to so mnou? Spoznávam Ježiša uprostred svojej dennej činnosti? 
Nezacláňa mi moja únava a moje aktivity Ježišovu prítomnosť? 
Vžijem sa do toho, čo prežíva Peter, kráčajúc po mori. Pokúsim sa spolu s ním 
precítiť, že sa topíme. Pocítim teplo Ježišovej 
dlane. Okamžite ma zachraňuje z búrlivých 
morských vĺn. 
Vyznám Ježišovi svoju vieru a poprosím ho o 
hlboké precítenie jeho prítomnosti, najmä 
v krízových situáciách. Chytím sa Ježišovej ruky a 
vyrieknem jednoduché slová modlitby: „Ježiš, drž 
ma pevne a nedaj mi zahynúť!“  
O čo prosím? O hlbokú vieru, že Ježiš mi nikdy 
nedá zahynúť. Matúš 14, 22-23 



Pápež František: Katechéza „Uzdraviť svet“ 
Pandémia naďalej spôsobuje hlboké rany, zakrývajúc našu zraniteľnosť. Je 
veľa mŕtvych a veľmi mnoho chorých, na všetkých kontinentoch. Mnoho ľudí 
a mnoho rodín prežíva dobu neistoty v dôsledku sociálno-ekonomických 
problémov, ktoré postihujú najmä najchudobnejších. Preto musíme mať náš 
pohľad pevne upretý na Ježiša-uprostred tejto pandémie upierať pohľad na 
Ježiša - a s touto vierou objímať nádej Božieho kráľovstva, ktoré nám sám 
Ježiš prináša. Je to Kráľovstvo uzdravenia a spásy, ktoré je už prítomné medzi 
nami. Kráľovstvo spravodlivosti a pokoja, ktoré sa prejavuje v skutkoch lásky, 
ktoré zasa zväčšujú nádej a posilňujú vieru. V kresťanskej tradícii viera, nádej 
a láska sú oveľa viac než len pocity alebo postoje. Sú to čnosti vliate do nás 
milosťou Ducha Svätého: dary, ktoré nás uzdravujú a robia z nás 
uzdravovateľov, dary, ktoré nám otvárajú nové horizonty, aj vtedy, keď sa 
plavíme v náročných vodách našich časov. Nové stretnutie s evanjeliom viery, 
nádeje a lásky nás pozýva osvojiť si kreatívneho a obnoveného ducha. Týmto 
spôsobom budeme schopní premeniť korene našich fyzických, duchovných a 
spoločenských neduhov. Budeme môcť do hĺbky uzdraviť nespravodlivé 
štruktúry a deštruktívne praktiky, ktoré nás vzájomne oddeľujú, ohrozujúc 
ľudskú rodinu a našu planétu. Ježišovo účinkovanie ponúka veľa príkladov 
uzdravenia. Keď prinavracia zdravie tým, čo sú postihnutí horúčkou, 
malomocenstvom, ochrnutím; keď navracia zrak, reč alebo sluch, v skutočnosti 
tak uzdravuje nielen fyzickú nemoc – tá je skutočne fyzickým zlom –, ale 
uzdravuje celého človeka. Týmto spôsobom ho znovu privádza do komunity, 
ako uzdraveného; oslobodzuje ho od jeho izolácie, keďže ho uzdravil. 
Pomyslime na krásne rozprávanie o uzdravení chromého v Kafarnaume, ktoré 
sme počuli na začiatku tejto audiencie. Zatiaľ čo Ježiš káže, štyria muži prinášajú 
svojho chromého priateľa k Ježišovi; a keď nemôžu vstúpiť, pretože tam bol veľký 
zástup, urobia otvor do strechy a spúšťajú lôžko pred neho. Ježiš, ktorý káže, vidí 
spúšťať sa toto lôžko pred ním. «Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: 
„Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“». A potom, ako viditeľné znamenie, dodal: „Vstaň, 
vezmi si lôžko a choď domov“».  
Aký nádherný príklad uzdravenia! Zásah Krista je priamou odpoveďou na 
vieru tých ľudí, na nádej, ktorú do neho vkladajú, na ich preukázanú lásku 
medzi sebou navzájom. A tak Ježiš uzdravuje, ale neuzdravuje čisto len 
ochrnutie. Ježiš uzdravuje všetko, odpúšťa hriechy, obnovuje život ochrnutého 
a jeho priateľov. Povedali by sme, že sa dáva znovu narodiť. Ide o fyzické 
a duchovné uzdravenie, všetko spolu, ovocie stretnutia osobného 
i spoločenského. Predstavme si, ako vďaka Ježišovmu gestu vzrástlo toto 
priateľstvo, ako aj viera všetkých prítomných v tom dome. Uzdravujúce 
stretnutie s Ježišom! A tak sa pýtajme: akým spôsobom môžeme pomôcť dnes 
uzdraviť náš svet? Ako učeníci Pána Ježiša, ktorý je lekárom duše a tela, sme 

povolaní pokračovať „v jeho diele, diele uzdravenia a spásy“ v zmysle 
fyzickom, sociálnom a duchovnom. Cirkev, hoci poskytuje Kristovu 
uzdravujúcu milosť prostredníctvom sviatostí, a hoci sa stará o zdravotné 
služby v najodľahlejších kútoch planéty, nie je odborníkom na prevenciu alebo 
liečenie pandémie. Pomáha s chorými, ale nie je expertom. A ani neudáva 
špecifické sociálno-politické usmernenia. Toto je úloha politických 
a spoločenských vodcov. Predsa však, v priebehu storočí a vo svetle evanjelia 
rozvinula Cirkev niektoré sociálne princípy, ktoré sú základné, princípy, ktoré 
môžu pomôcť v napredovaní, v príprave budúcnosti, ktorú potrebujeme. 
Vymenujem tie hlavné, vzájomne úzko spojené: princíp dôstojnosti ľudskej 
osoby, princíp spoločného dobra, princíp preferenčnej voľby (opcie) pre 
chudobných, princíp všeobecného určenia dobier, princíp solidarity, 
subsidiarity, princíp starostlivosti o náš spoločný dom. Tieto princípy 
pomáhajú tým, ktorí sú v riadení a majú spoločenské zodpovednosti 
v zabezpečovaní rozvoja, a tiež – tak ako v tomto prípade pandémie, 
uzdravenia osobného a sociálneho tkaniva. Všetky tieto princípy rôznymi 
spôsobmi vyjadrujú čnosti viery, nádeje a lásky. V nasledujúcich týždňoch vás 
pozývam zaoberať sa spoločne naliehavými otázkami, ktoré sa pandémiou 
dostali do popredia, predovšetkým sociálnymi chorobami. A urobíme to vo 
svetle evanjelia, teologálnych čností a princípov sociálnej náuky Cirkvi. Spolu 
prebádame, ako môže naša katolícka sociálna tradícia pomôcť ľudskej rodine 
uzdraviť tento svet, ktorý trpí ťažkými chorobami. Mojím prianím je uvažovať 
a pracovať všetci pospolu, ako nasledovatelia Ježiša, ktorý uzdravuje, aby sme 
vytvorili lepší svet, plný nádeje pre budúce generácie 

 

Senné – rozpis čítaní na mesiac august 
Dátum Čítania a prosby Obetné dary 

2.8.2020 
Hrešková Ľubka, Farkaš Ďurko 
Dušková Jozefina  (prosby) 

 

9.8.2020 
Baňasová Danielka, Farkašová Veronika, 
Dupejová Helenka  (prosby) 

 

15.8.2020 
Nanebovzatie PMárie 

Kočišová Božena, Vološin Miro 
Nemčíková Eva (prosby) 

 

16.8.2020 Kondášová Majka, Mucha Ladislav 
Matta Boris (prosby) 

 

23.8.2020 Muchová Marta, Saboslaiová Žofka, 
Hrešková Milka (prosby) 

 

30.8.2020 
Dzvoníková Milka, Farkašová Marcelka, 
Beľanová Jožka  (prosby) 

 

_____________________________________________________________ 
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. 


