
1.adventná nedeľa rok B, 29.11.2020 
 

Pondelok             30/11 
sv. Ondrej, patrón 

Košickej arcidiecézy 
Senné 18.00 +Michal a Mária Semanoví 

Utorok                1/12 
Féria 

Senné  6.00 +Anna Kancová (p.Kmecová) 

Streda                 2/12 
Féria Senné  6.00 

+Mária,Ján,Michal Šestakoví 
arodičia 

Štvrtok                3/12 
sv. František Xaverský 

Senné 

Jastrabie 
Palín 

17.00 

18.00
17.00 

Gr.kat. liturgia, spoveď od 16.30 
+z rod. Ihnatovej a Capikovej 
zdr.B.p. Filip s rodinou (p.Tomková) 

Piatok                 4/12 
Féria, sv. Barbora 

sv. Ján Damascénsky 

Senné 

Jastrabie 
18.00 

17.00 
za farnosť 
zdr.B.p.Alžbeta Vlaháčová s rodinou 

Sobota                5/12 
Féria 

Senné 
Senné 

 7.00 
16.00 

Večeradlo,sv.omša, +členovia ruž.bratstva 
+Juraj a Mária Andrejoví 

Nedeľa         6/12 
 

2.adventná nedeľa 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

+Ján a Helena Bačkoví (p.Beľanová) 
+Ondrej a Zuzana 
zdr.B.p. rod. Palducová 

 

Oznamy: - dnes je jesenná zbierka na charitu. Na budúcu nedeľu sú zbierky 
na kostol. 
- dnes sa začína Adventné obdobie. 
– prvopiatkový týždeň, spovedám pred a po sv. omši.  
Sv. Oltárna bude vyložená v Palíne v štvrtok od 16.00 a požehnanie pred sv. omšou. 
v Jastrabí v piatok od 16.00 a požehnanie pred sv. omšou. 
v Sennom v piatok od 15.45 až do sv. omše s požehnaním pred sv. omšou.  
- Chorých v Sennom navštívim v piatok 4.12.2020 od 8.00 hod., pred Vianocami 
budem ešte raz spovedať chorých 21.12.2020. 
- Rorátne sv.omše budú cez týždeň o 6.00 bez spoločnej modlitby sv. ruženca 
pred sv. omšou. 
– Zvonček z 22.11.: Senné 82.91, Jastrabie 34.33, Palín 28.90. V Sennom na kostol 
bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre kostoly a 
farnosť. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 49 
Generálna audiencia: Modlitba rodiacej sa Cirkvi a štyri kritériá 
ekleziálnosti 
„Modlitba rodiacej sa Cirkvi“ bola téma katechézy pápeža Františka pri 
generálnej audiencii v stredu 25. novembra, poslednej pred vstupom do 
Adventu. Vychádzal v nej zo svedectva v Skutkoch apoštolov, že veriaci sa 
„vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na 
lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2,42). 
„Tu nachádzame štyri základné charakteristiky cirkevného života,“ 
vysvetlil pápež František. „Prvou je načúvanie náuky apoštolov, druhou je 
ochrana vzájomnej jednoty, treťou lámanie chleba a štvrtou je modlitba. 
Ony nám pripomínajú, že existencia Cirkvi má zmysel, ak zostáva pevne 
zjednotená s Kristom, čiže v spoločenstve, v jeho slove, v Eucharistii a v 
modlitbe. Je to spôsob, ako sa zjednocujeme s Kristom.“ 
Svätý Otec zdôraznil, že v Cirkvi „každú situáciu treba posudzovať vo svetle 
týchto štyroch súradníc. To, čo do nich nezapadá, nemá ekleziálnosť, nie je to 
cirkevné. (...) Je to ako dom postavený na piesku.“ „Tým, kto vytvára Cirkev, 
je Boh, nie vychýrenosť diel,“ dôrazne pripomenul Svätý Otec. V tejto 
súvislosti pripomenul aj slová Benedikta XVI., že „Cirkev nerastie 
prozelytizmom, ale príťažlivosťou“. 
Cirkev je dielom Ducha Svätého, ktorý ju pripamätáva na Ježiša, vysvetlil 
pápež František a dodal: „Boh dáva lásku, Boh žiada lásku. Toto je ten 
mystický koreň celého života veriaceho človeka. Modliaci sa prví kresťania, 
ale aj my, ktorí prichádzame o stáročia neskôr, všetci zažívame tú istú 
skúsenosť. Všetko rozhýbava Duch Svätý.“ 
V rámci katechézy sa pápež František podelil aj s bolesťou, akú mu spôsobujú 
niektoré prejavy svedčiace o nepochopení tejto veci: „Niekedy cítim veľký 
smútok, keď vidím niektoré komunity, ktoré síce v dobrej vôli, no strácajú 
cestu, pretože si myslia, že budú Cirkev vytvárať zhromaždeniami, ako by bola 
politickou stranou: «Čo si väčšina či menšina myslí o tom, o tamtom... Toto je 
ako synoda, musíme ísť synodálnou cestou...» - Ja si kladiem otázku: Ale kde 
je tam Duch Svätý? Kde je modlitba? Kde je komunitná láska? Kde je 
Eucharistia?“ 
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