
20.nedeľa cez rok B – Nanebovzatie Panny Márie,15.8.2021 
 

Pondelok               16/8 
Féria, sv.Štefan Uhorský 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Alexander Obšitník 
+Anna a Michal Hajduoví 

Utorok                 17/8 
Féria 

Senné 
Palín 
Jastrabie 

18.00 
17.00 
17.00 

+Silvia Gunišová, 1.výr 
Gr.kat. Liturgia 
+Jozefína (p.Tomášová) 

Streda                 18/8 
Féria, sv. Helena 

Senné 18.00 +Andrej, Anna,Ján Baňasoví 

Štvrtok                19/8 
Féria, sv. Ján Eudes 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. Anna Hankoščáková 
zdr.B.p. Milan Kontuľ 

Piatok                  20/8 
Féria, sv. Bernard 

   

Sobota                 21/8 
sv. Pius X Senné  7.30 +Miroslav Vološin 

Nedeľa           22/8 
 

21.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Palín  
Iňačovce 

 8.30 
 7.30 
 9.30  
 7.30 
10.30 

zdr.B.p. Róbert Micák s rodinou 
zdr.B.p.rod. Stanková a Tomášová 
zdr.B.p. Adrianna Sidorová, živ.jub. 
Gr.kat. liturgia 
Gr.kat. liturgia- odpust v Cerkvi 

 

Oznamy:  
- dnes v nedeľu 15.8.2021 je o 14.00 v Palíne v Dome Nádeje pohreb a sv.omša za 
p.Bakajsu, otec o. Lukáša Bakajsu. 
- dnes v nedeľu 15.8. je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, pri 
sv.omšiach sa budú požehnávať byliny a kvety. 
Milodary na kostol: zvonček 8.8.2021: Senné: 103.02, Jastrabie 44.60, Palín 45.90. 
Zvonček 1.8.2021 Palín 54.20. Zbierka na kostol: Palín 20€. 
na kostol Senné: p. Pauco 50€, novomanželia Dzvoníkoví 50€. 
Na kostol Jastrabie: 100€ Juraj Mirda.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  
 

- Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach už bola spustená: 
Každý účastník sa musí registrovať vopred individuálne. Kvôli organizačnému 
zabezpečeniu podujatia odporúčame prichádzať v organizovaných skupinách. 
Skupinu nahlási jedna zodpovedná osoba prostredníctvom registračného formuláru. 
https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ 
 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021    číslo 33 
Modlitba za cestu Svätého Otca 
Dobrotivý Bože, ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa, aby nás viedli na 
ceste za Ježišom. Prosíme ťa na ich príhovor za Svätého Otca Františka a za 
nás všetkých, aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. Aby nás 
počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra posilnil 
vo viere, predovšetkým v to, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že 
on, náš Pán, je pre každého cestou, pravdou a životom. O to ťa prosíme, skrze 
Krista, nášho Pána. 
 
Prosby: Tri oblasti modlitby a prípravy 
Za pápeža – znak spoločenstva so Svätým Otcom 
• Aby modernému svetu s odvahou hlásal Ježišovo evanjelium pravdy a lásky. 
• Aby slovami nádeje napomáhal prekonávanie nerovností a rozdelení medzi ľuďmi. 
• Aby bol naplnený Božím Duchom a viedol Cirkev k chápaniu znamení našich čias. 
• Aby sme s úctou a poslušnosťou počúvali slová pápeža Františka a uvádzali ich do 
života. 
Za Cirkev na Slovensku - znak zodpovednosti za našu krajinu 
• Aby sme sa s úprimnou ochotou modlili za pápeža, za biskupov a kňazov. 
• Aby sme prijímali radosť kresťanskej viery v každodennom živote a vydávali 
pravdivé svedectvo o Kristovi a jeho Cirkvi. 
• Aby sme podľa príkladu Panny Márie a s jej pomocou odvážne prijímali svoj život 
ako neopakovateľný a dôležitý v Božích plánoch. 
• Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa neúnavne a nenápadne pracovali vo svete v 
službe Ježišovi. 
• Aby sme v pravde a láske mohli rásť v slobode Božích synov a dcér. 
Za ľudí vo svete - znak evanjeliovej solidarity 
• Aby kresťania rôznych vyznaní budovali medzi sebou cesty porozumenia a 
vzájomného prijatia. 
• Aby mladí ľudia, ktorí hľadajú zmysel života, vytrvali v spoločenstve s Bohom i 
Cirkvou. 
• Aby sa napĺňali túžby ľudskej rodiny po pravom pokoji a bratskej láske. 
• Aby sme spolupracovali s Bohom na prejavoch starostlivosti voči chorým, 
opusteným, chudobným a prenasledovaným. 
• Aby sme boli ochotní konkrétne pomáhať sociálne slabším a ľuďom, ktorí sa 
nachádzajú v núdzi. 
 



Sviatok Nanebovzatia Panny Márie 
V nedeľu 15.augusta slávi Katolícka cirkev prikázaný sviatok Nanebovzatia 
Panny Márie. Gréckokatolícka cirkev si tento sviatok pripomína v tento deň 
pod názvom Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy 
Panny. Podľa tradície z poapoštolského obdobia Panna Mária nezomrela pre 
chorobu alebo starobu, ale usnula túžbou po svojom Synovi, túžbou po nebi. 
Jej hrob našli prázdny. Tradícia uchovala miesto tohto hrobu v Jeruzaleme na 
úpätí Olivovej hory neďaleko Getsemanskej záhrady. Panna Mária bola po 
zavŕšení pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Tento 
sviatok má korene v starej apoštolskej tradícii, podľa ktorej sa Mária po 
Turícach živo zúčastňovala na živote prvej kresťanskej komunity v 
Jeruzaleme. Podľa Pánovho želania žila roky svojej staroby pod ochranou 
apoštola sv.Jána. Posledný záznam o živote Panny Márie je v Skutkoch 
apoštolov (Sk1,14), keď apoštoli a prvé spoločenstvo veriacich spolu so 
ženami a s Pannou Máriou očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Už prví 
kresťania vyznávali vieru v Máriino nanebovzatie. Nikdy sa nehovorilo o 
relikviách, pozostatkoch jej tela. V Jeruzaleme na vrchu Sion je Chrám 
Usnutia Panny Márie. Podľa tradície na tomto mieste bol dom, v ktorom žila aj 
dokončila svoj pozemský život Panna Mária. Cirkevní otcovia nazývajú smrť 
Bohorodičky usnutím. Pochovaná bola v údolí Cedron a nad jej hrobom stojí 
Bazilika Nanebovzatia. Hrob je prázdny, otvorený, lebo Mária bola vzatá do 
neba. Aj keď z pohľadu historikov sa zdá pravdepodobnejšie, že Mária 
skončila svoju pozemskú púť v Jeruzaleme, predsa aj Efez je v kresťanskej 
tradícii dodnes vnímaný ako mariánske mesto, ako miesto Máriinho 
nanebovzatia. Preto sa práve tam v roku 431 konal ekumenický snem, na 
ktorom bola slávnostne potvrdená pravda viery, že Mária je Bohorodička. 
Byzantský cisár Mauritius (588–602) ho ustanovil za štátny sviatok v celej 
svojej ríši na 15.augusta, aby tak zatienil starú orientálnu slávnosť vinobrania, 
ktorá si uchovávala mnohé pohanské prvky. Zo začiatku mal titul Natale 
sanctae Mariae (Narodenie Panny Márie pre nebo), ale už rímske sakramentáre 
Gelasianum a Gregorianum pochádzajúce zo 6.–8. storočia ho nazývajú 
Assumptio beatae Mariae Virginis (Nanebovzatie blahoslavenej Márie Panny). 
Sergius zaviedol aj slávnostnú sviečkovú procesiu ulicami Ríma v predvečer 
sviatku, ktorá sa slávnostne končila v starobylej bazilike Santa Maria 
Maggiore. Ústnu tradíciu viery o nanebovzatí začali čoskoro hlbšie 
vysvetľovať tak východní, ako aj západní cirkevní otcovia. Gregor, biskup v 
Tours, už v 6.storočí jasne zdôrazňuje Máriino telesné nanebovzatie. Túto 
náuku horlivo hlásal i sv.Ján Damascénsky (675–749). Odôvodnenie a závery 
teológov o telesnom nanebovzatí Bohorodičky zhrnul a rozširoval sv. Peter 
Kanízius (1521-1597). Nepretržitá tradícia viery, ako aj liturgická tradícia a 
súhlasný postoj biskupov celej Cirkvi umožnili pápežovi Piovi XII., aby 

zaviazal všetkých kresťanov vo svedomí prijať vieru v nanebovzatie Panny 
Márie. Urobil tak 1.11.1950 apoštolskou konštitúciou Munificentissimus Deus 
(Najštedrejší Boh), ktorou vyhlásil dogmu o Nanebovzatí Panny Márie. V 
tomto dokumente pápež vysvetlil pojem Nanebovzatie Panny Márie, aby 
veriaci nemali nejasnosti v chápaní tejto pravdy viery. Pápež vyhlásil: 
„Nepoškvrnená Bohorodička, vždy Panenská Bohorodička Mária, bola po 
zavŕšení pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy.“ 
Katechizmus Katolíckej cirkvi definuje Nanebovzatie Panny Márie takto 
(č.966): „Napokon bola Nepoškvrnená Panna – uchránená nedotknutá od 
akejkoľvek škvrny dedičného hriechu – po skončení pozemského života vzatá 
s telom i dušou do nebeskej slávy a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby 
sa tak plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi pánov a víťazovi nad 
hriechom a smrťou.“ Nanebovzatie presvätej Panny je výnimočnou účasťou na 
zmŕtvychvstaní jej Syna a anticipovaním vzkriesenia ostatných kresťanov: „Pri 
svojom pôrode si zachovala panenstvo, pri svojom usnutí si neopustila svet, 
Bohorodička: dosiahla si prameň života, ty, ktorá si počala živého Boha a 
svojimi modlitbami oslobodíš naše duše od smrti.“ 
Svätý Otec František: Obnovme v sebe úžas nad darom Eucharistie 
Bez Ježiša, ktorý je chlebom života, len živoríme. O tomto hovoril pápež 
František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 8. augusta. Veriacich 
Svätý Otec vyzval, aby v sebe obnovili úžas nad darom Eucharistie, a to 
prostredníctvom adorácie. pápež komentoval Ježišove slová z Evanjelia podľa 
Jána: «Ja som chlieb života» 6, 48: chlieb symbolizuje základ pre každodenný 
život. Ježiš navyše nie je hocijakým chlebom, ale chlebom života. „Bez neho 
skôr živoríme, než žijeme: lebo iba on sýti dušu; len on nám odpúšťa to zlo, 
ktoré sami nedokážeme prekonať; len on nám dáva pocítiť, že sme milovaní, aj 
keď nás všetci sklamali; len on nám dáva silu milovať; len on nám dáva silu 
odpúšťať v ťažkostiach; len on dáva srdcu ten pokoj, ktorý hľadá; len on dáva 
večný život, keď sa život tu dolu končí. Je nevyhnutným chlebom života.“ 
„Obnovme v sebe tento úžas. Urobme tak adorovaním Chleba života, pretože 
adorácia napĺňa život úžasom. Ježiš túži po dôvernosti s nami, chce vstúpiť do 
nášho života. Po čom netúži? Aby bol odsunutý na okraj, on, ktorý je chlebom, 
aby bol opomínaný a odkladaný na bok, alebo aby sme sa ho dovolávali len 
vtedy, keď ho potrebujeme.“ Pozvime Ježiša do rodiny, ku každodennému 
spoločnému stolovaniu „Pozvime ho k nám domov, modlime sa „podomácky“. 
Ježiš bude s nami za stolom a my budeme nasýtení tou najväčšou láskou.“ 

____________________________________________________________________________ 

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: senne@abuke.sk, farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz  

Náklady na tlač sú 0,10 €. číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 


