
22.nedeľa cez rok A, 30.8.2020 
 

Pondelok              31/8 
Féria 

Senné 
Palín  

 18.00 
 17.00 

+Michal a Anna Čižmarikoví 
 

Utorok                 1/9 
Féria 

   8.00 Výlet zo Senného k Iňačovskej 
studni 

Streda                 2/9 
Féria 

Senné 
Z.Široká 

18.00 
17.00 

+Ján a jeho rodina (p.Hankoščáková) 
vlastný úmysel, od 16.00 spoveď 

Štvrtok                  3/9 
sv. Gregor Veľký, sp. 

Senné 
Jastrabie  

18.00 
17.00 

+Mikuláš a jeho rodina (p.Hankoščáková) 
+Marián Laškody str. 

Piatok                  4/9 
Féria, 1.piatok v mesiaci 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
 7.30 

+Ján a Mária Bodnároví 
Večeradlo zdr.B.p. rod. Mrázová č.58 

Sobota                 5/9 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné 
 

 6.30 
 

Večeradlo,sv.omša,zdr.členov ruž.bratstva 
 

Arcidiecézne rekolekcie v Košiciach 9.30 
Nedeľa           6/9 

23.nedeľa cez rok A 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15        
 8.00 

zdr.B.p. Pavol Vojník, živ.jub. 
na úmysel darcu (J.M.) 
za farnosť 

 

Oznamy: – prvopiatkový týždeň, spovedám pred a po sv. omši. Sv. Oltárna bude vyložená v Palíne 
v pondelok od 16.00 a požehnanie pred sv. omšou, v Jastrabí v štvrtok od 16.00 a požehnanie pred sv. 
omšou, v Sennom v piatok od 14.45 až do sv. omše s požehnaním pred sv. omšou. Chorých v Sennom 
navštívim v piatok od 9.00 hod. - na budúcu nedeľu 6.9. bude po sv. omši v Sennom výmena ružencových 
tajomstiev. 
- v UTOROK 1.9.2020 bude farský výlet zo Senného k Iňačovskej studni pod záštitou Obecného úradu 
v Sennom, Farského úradu a SOS Bird n.o.Senné-Vtačkare. Zraz pri kostole o 8.00 pešia púť k Iňačovskej 
studni, 12.00 sv.omša pri studni a potom opekačka, hry a návrat domov. Kto nechce ísť pešo o 10.00 
odchádza odvoz na traktor-vlečke alebo dodávkou od kostola. Prineste si so sebou niečo na opekanie 
a dobrú náladu. 
- Zvonček z 23.8.: Senné 92.44, Jastrabie 46.40, Palín 54.30. Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a 
farnosť. Zbierka na kostol: Senné 185, Jastrabie 46.50. Milodar na kostol: Senné z krstín rod.Farkašová 
50€. - 1.9. je svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Ustanovil ho pápež František roku 2015. 
Poklona Najsvätejšej sviatosti – prvé piatky 

Hodina ulice 
14.45-15.30 ulica Kostolná, p.Dupejová, Muchová č.41 a č.42 
15.30-16.00 ulica Kostolná, p.Dušková, Andrejová, Ličáková, Šafinová  
16.00-16.30 ulica Cintorínska, p.Iškyová, Kukraková, Hrešková, Kondašová 
 p.Hlavná, p.Farkašová, Obšitniková, Viktória Baňasová 
16.30-17.00 p.Hlavná, p.Beľanová, Nemčíková, Tchurová, Adamová, Padová 
17.00-17.30 p.Hlavná, p.Vološinová, Kočišová, Tkáčová, Saboslajová 

 

-30.augusta 2020 sa uskutoční oslava 2.výročia blahorečenia Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom 
v areáli kostola. Program (napódiu pri kostole): 9:00 večeradlo - vedie spoločenstvo Fatima. 10:00 svätá 
omša - celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti. 13:00 pásmo slova, svedectiev a hudby známej 
slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a hudobníka Jozefa Opatovského. Počas programu bude 
adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej 
a Domček pastoračného centra. 
Pozn: - Program osláv bude prebiehať na pódiu vonku pri kostole s dodržaním všetkých potrebných hygienických 
opatrení. - Parkovanie bude v areáli Domčeka (na trávniku za detským ihriskom), pri Coop Jednota, pri cintoríne ako aj 
pri kalvínskom kostole. Prosíme, aby ste neparkovali na trávnikoch pozdĺž  Hlavnej cesty, aby tak bola zabezpečená 
plynulá premávka. Za pochopenie ďakujeme. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 36 

Súhlasiť s odriekaním a obetou - Mt 16,21-27 
 

Zahľadím sa na Ježiša, ktorý sa uberá do Jeruzalema 
a je si vedomý toho, že tam bude mnoho trpieť.  
Vie, že apoštolom nebude ľahké prijať túto pravdu. 
Pripravuje ich na to. K akému Ježišovi sa 
najčastejšie modlím? Je mi blízka tvár zmučeného 
Ježiša? Ako často adorujem kríž, ako často 
meditujem o Pánom utrpení a jeho krížovej ceste? 
Pozriem sa na Petrovu reakciu, keď počúva, ako 

Ježiš predpovedá svoje utrpenie. Predstavím si jeho tvár, oči, vnútornú vzburu. 
Berie Ježiša nabok a dohovára mu. Vidím vo svojich reakciách vtedy, keď sa 
ma náhle dotýka utrpenie, nejakú podobnosť s Petrom? Pripomeniem si 
rozličné situácie zo svojho života, keď sa ma nečakane dotklo nejaké nešťastie. 
Ako som sa vtedy zachoval? Pokúsim sa byť úprimný a otvorený ako Peter. 
Vyznám Ježišovi svoje ťažkosti a odpor pri prijímaní utrpenia. Poviem mu o 
utrpení, ktorého sa najviac bojím. Ježiš mi pripomína, že priateľstvo s ním 
prináša so sebou utrpenie a zriekanie. Čo sa vo mne odohráva, keď počúvam 
tieto slová? Odovzdám Ježišovi všetok svoj odpor a strach, aby ich premenil 
na obetu pre neho. Ježiš mi pripomína nekonečnú cenu mojej duše. Mať čistú 
dušu znamená viac, ako vlastniť celý svet. Snažím sa o to, aby som zotrval 
v milosti posväcujúcej? Aký je súčasný stav mojej 
duše?  Čo cítim, keď počúvam Ježišove slová o 
posednom súde? 
V pokornej modlitbe poprosím o dar neustále 
zotrvávania v milosti posväcujúcej a o dobrú smrť. 
S vrúcnym srdcom budem opakovať: „Nedovoľ, aby 
som niekedy stratil tvoju milosť!“ 
 



Príhovor Sv.Otca Františka: Evanjelium u Matúša 16,13-20 predstavuje 
okamih, kedy Peter vyznáva svoju vieru v Ježiša ako Mesiáša a Božieho Syna. 
Toto apoštolovo vyznanie je vyprovokované samotným Ježišom, ktorý chce 
priviesť svojich učeníkov k rozhodujúcemu pokroku v ich vzťahu k nemu. 
Totiž celé Ježišovo putovanie spolu s tými, ktorí ho nasledujú, zvlášť s 
Dvanástimi, je cestou ich vychovávania vo viere. Najprv sa Ježiš pýta: „Za 
koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ (v. 13). Apoštolom sa páčilo hovoriť o 
druhých ľuďoch, tak ako všetkým nám. Klebetenie je ľúbivé. Hovoriť o iných 
nie je tak náročné, preto sa nám to tak páči; ba i „odhaľovať druhých až na 
kožu“. V tomto prípade sa však Ježiš dopytuje na pohľad viery, nie na ľudské 
klebety, preto sa teda pýta: „Za koho ma pokladajú ľudia?“. Učeníci sa akoby 
až predháňajú v referovaní o rôznych názoroch, ktoré možno z veľkej časti oni 
sami zdieľali. Oni sami s nimi súhlasili. V podstate bol Ježiš z Nazareta 
považovaný za proroka (v.14). Druhou otázkou Ježiš zatne do živého: „A za 
koho ma pokladáte vy?“ (v.15). V tomto bode akoby sme vnímali chvíľku 
ticha, lebo každý z prítomných je vyzvaný vyjsť s farbou von a vyjaviť dôvod, 
pre ktorý nasleduje Ježiša; preto isté zaváhanie je tu viac ako na mieste. 
Rovnako, keby som sa teraz opýtal ja vás: „Kto je pre teba Ježiš?“, bolo by tu 
isté zaváhanie. Učeníkov zbavuje rozpakov Šimon, ktorý s odhodlaním 
prehlasuje: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (v.16). Táto odpoveď, tak plná a 
žiarivá, neprišla z jeho vlastného popudu, akokoľvek veľkodušného – a Peter 
veľkodušným bol –, ale je ovocím osobitnej milosti nebeského Otca. Ježiš mu 
totiž sám hovorí: nezjavilo ti to telo a krv, t. j. vzdelanosť, to, čo si naštudoval 
– nie, to ti to nezjavilo. Zjavil ti to môj Otec, ktorý je na nebesiach (v.17). 
Vyznať Ježiša je milosť od Otca. Povedať, že Ježiš je Syn živého Boha, že je 
Spasiteľ, to je milosť, o ktorú potrebujeme prosiť: „Otče, daj mi milosť vyznať 
Ježiša“. Zároveň Pán uznáva Šimonovu pohotovú reakciu na inšpiráciu 
milosťou, a preto slávnostným tónom dodáva: „Ty si Peter a na tejto skale 
postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (v.18). Týmto výrokom 
Ježiš dáva Šimonovi pochopiť zmysel nového mena, ktoré mu dal, „Peter“: 
viera, ktorú práve prejavil, je neochvejnou „skalou“, na ktorej Boží Syn chce 
postaviť svoju Cirkev, t. j. Spoločenstvo. A Cirkev ide stále vpred v Petrovej 
viere, v tej viere, ktorú Ježiš v Petrovi rozpoznal a urobil ho hlavou Cirkvi. 
Dnes počujeme ako sa Ježiš so svojou otázkou obracia na každého z nás: „A 
vy, za koho ma pokladáte?“. Kladie ju každému z nás. A každý z nás mu má 
dať odpoveď, nie teoretickú, ale takú, ktorá sa dotýka viery, t. j. života, lebo 
viera je život! „Ty si pre mňa...“, a vysloviť naše vyznanie Ježiša. Je to 
odpoveď, ktorá si žiada aj od nás, tak ako od prvých učeníkov, vnútorné 
načúvanie hlasu Otca a súzvuk s tým, čo Cirkev, zhromaždená okolo Petra, 
neustále hlása. Ide o pochopenie toho, kým je pre mňa Kristus: či je on 
stredom nášho života, či je on cieľom každej našej angažovanosti v Cirkvi, 

našej angažovanosti v spoločnosti. Kto je pre mňa Ježiš Kristus? Kto je Ježiš 
Kristus pre teba, pre teba, pre teba... Ide o odpoveď, ktorú by sme mali dávať 
každý deň. Ale dajte pozor: je nutné a chvályhodné, aby pastoračné aktivity v 
našich komunitách boli otvorené voči mnohým núdzam a krízam, ktoré sú 
všade. Dobročinná láska je vždy tou hlavnou určujúcou cestou napredovania 
vo viere, zdokonaľovania sa vo viere. Je ale nevyhnutné, aby sa skutky 
solidárnosti, skutky lásky, ktoré robíme, neodťahovali od kontaktu s Pánom 
Ježišom. Kresťanská láska nie je obyčajná filantropia, ale znamená jednak 
hľadieť na druhého očami samotného Ježiša, a na druhej strane vidieť Ježiša v 
tvári chudobného. Toto je tá pravá cesta kresťanskej lásky, vždy s Ježišom v 
strede. Presvätá Panna Mária, blahoslavená, lebo uverila, nech je nám 
sprievodkyňou a vzorom na ceste viery v Krista, a pomáha nám byť si vedomí, 
že dôvera v neho dáva plný zmysel našej dobročinnosti i celému nášmu bytiu. 
 

Modlitba: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim 
deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho a daj, aby 
vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, Zornica 
vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením, 
všetci ľudia, našli Krista, Svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kraľuje s 
Otcom i Duchom Svätým, na veky vekov. Amen 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej 
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená 
krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom 
vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných 
starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej 
epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás 
a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit 
sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá 
rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú 
hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých 
ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. 
Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská Matka, sprevádzaj 
učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im 
silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske 
k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe 
ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval 
dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás 
bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN   
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice, Prot. č. 374/17 

_____________________________________________________________ 
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. 


