
21.nedeľa cez rok B, 22.8.2021 
 

Pondelok              23/8 
Féria,sv.Ružena Limska 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. rodina Tkáčová 
zdr.B.p. Miroslav Bakajsa 

Utorok                 24/8 
sv. Bartolomej, sviatok 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Andrej Vaľo 
+Jozef Pokivňák 

Streda                 25/8 
Féria, sv.Ľudovít 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00
17.00 
16.00 

+Mária a Andrej Saboslaioví 
+Štefan Mesaroš a Babora 
+Anna Padová r.Horňáková, pohrebná 

Štvrtok               26/8 
Féria 

Senné  7.00   +Eva Bajužiková 

Piatok                  27/8 
sv. Monika 

   

Sobota                 28/8 
sv. Augustín 

Senné 
Jastrabie 

 7.30 
 8.30 

+Anna Dzvoniková 
+Róbert, kňaz 

Nedeľa           29/8 
 

22.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Andrej a Anna Vaľoví 
+Ladislav,Matilda,Peter(p.Hajdučková) 
zdr.B.p. Michal Čelovský 

 

Oznamy:  

Milodary na kostol: zvonček 15.8.2021: Senné: 144.63,Jastrabie 54.85, Palín 65.50. 

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/ 

Ohlášky: Jastrabie: sv.manželstva rozhodli sa prijať: MARCEL CHOMA, 

gr.kat.,syn Mikuláša a Mariany rod. Popikovej, bývajúci v Voli a VERONIKA 

KOVAĽOVÁ, rím.kat., dcéra Štefana a Eriky rod. Mazúrovej, bývajúca v Jastrabí 

pri Michalovciach sa ohlasujú po prvýkrát, v modlitbách za nich. 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021    číslo 34 
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. 
 

 



5.časť cyklu katechéz pápeža Františka o Liste Galaťanom, 18.8.2021 
Propedeutická hodnota zákona. Svätý Pavol, ktorý bol zamilovaný do Ježiša 
Krista a dobre pochopil, čo je to spása, nás učil, že „deti prisľúbenia“ teda my 
všetci, ospravodlivení Ježišom Kristom, nie sme pod putom zákona, ale sme 
povolaní k náročnému životnému štýlu v slobode evanjelia. Zákon ale existuje. 
Existuje však iným spôsobom: ten istý Zákon, Desatoro, ale iným spôsobom, 
pretože sám osebe nemôže ospravedlniť, keď už prišiel Pán Ježiš.  
Aká je podľa Listu Galaťanom úloha Zákona? Pavol tvrdí, že Zákon bol ako 
pedagóg, radí kresťanom rozdeliť dejiny spásy na dve časti, a tiež svoje osobné 
dejiny. Sú tu dva momenty: pred tým, než sa stali veriacimi v Ježiša Krista, a 
po prijatí viery. Do stredu sa kladie udalosť Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, 
ktorú Pavol hlásal, aby vzbudil vieru v Božieho Syna, zdroj spásy; a v Ježišovi 
Kristovi sme ospravodlivení. Sme ospravodlivení skrze bezodplatnosť viery v 
Ježiša Krista. Preto počnúc vierou v Krista existuje „pred“ a „po“. Pred a po 
vzťahujúce sa na samotný zákon, pretože zákon existuje, prikázania existujú, 
ale je tu jeden postoj pred príchodom Ježiša a ďalší po ňom. Predchádzajúce 
dejiny boli určované bytím „pod zákonom“ a kto išiel cestou Zákona, dosiahol 
spásu, bol ospravedlnený. Tie nasledujúce - po Ježišovom príchode - treba žiť 
podľa Ducha Svätého. Je to po prvý raz, keď Pavol používa tento výraz: byť 
„pod zákonom“. Významovo to naznačuje myšlienku negatívnej poddanosti, 
typickej pre otrokov: „byť pod“. Apoštol to jasne vyjadruje slovami, že keď je 
človek „pod zákonom“, je akoby „sledovaný“ a „zavretý“, je to druh 
preventívnej väzby. Tento čas, hovorí svätý Pavol, trval dlho - od Mojžiša až 
po Ježišov príchod - a pretrváva, kým človek žije v hriechu. Vzťah medzi 
zákonom a hriechom: zákon vedie k zadefinovaniu priestupku a dáva ľuďom 
uvedomiť si svoj hriech: „Toto si urobil. Prikázania, zákon, hovoria takto: si 
v hriechu“. Ba navyše, ako učí bežná skúsenosť, predpis nakoniec podnecuje k 
jeho prestúpeniu. v Liste Rimanom: „Lebo kým sme boli v tele, pôsobili v 
našich údoch hriešne vášne, podnecované zákonom, a prinášali ovocie smrti. 
Ale teraz sme oslobodení od zákona, lebo sme zomreli tomu, čo nás držalo v 
zajatí“. Prečo? Pretože prišlo ospravodlivenie Ježišom Kristom. Pavol svoj 
pohľad na Zákon vyjadruje takto: „Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je 
zákon“. Dialóg: si pod zákonom a si tam s otvorenými dverami k hriechu. V 
tomto kontexte nadobúda svoj plný význam odkaz na pedagogickú úlohu 
Zákona. Nuž Zákon je pedagóg, ktorý ťa vedie kam? K Ježišovi. V starovekom 
školskom systéme pedagóg nemal tú funkciu, akú mu pripisujeme dnes, čiže 
vzdelávať nejakého chlapca či dievča. V tej dobe to však označovalo otroka, 
ktorého úlohou bolo sprevádzať pánovho syna k učiteľovi a potom ho priviesť 
domov. Musel ho chrániť pred nebezpečenstvami a dohliadať naň, aby nerobil, 
čo sa nepatrí. Jeho funkcia bola skôr disciplinárna. Keď chlapec dospel, 
pedagóg prestal vykonávať svoju funkciu. Pedagóg, o ktorom hovorí Pavol, 

nebol učiteľ, ale ten, kto sprevádzal chlapca do školy, dohliadal naňho a 
odvádzal ho domov. Keď sv. Pavol hovorí o Zákone týmito výrazmi, 
umožňuje mu to objasniť úlohu, akú plnil v dejinách Izraela. Tóra, teda Zákon, 
bola prejavom veľkodušnosti zo strany Boha voči svojmu ľudu. Po vyvolení 
Abraháma bol ďalším veľkým činom Zákon: určil cestu vpred. Isteže mal 
obmedzujúce funkcie, ale zároveň chránil ľud, vzdelával ho, udržiaval ho v 
disciplíne a podopieral ho v jeho slabosti, najmä ho chránil pred pohanstvom; 
v tých časoch bolo toľko pohanských postojov. Tóra hovorí: „Je len jediný 
Boh a dal nám kráčať.“ Je to Pánovo dobrodenie. A zaiste, ako som povedal, 
mal reštriktívne funkcie, ale zároveň ľud chránil, vychovával, disciplinoval, 
podopieral v jeho slabosti. Práve preto sa apoštol následne pristavuje pri opise 
vekového štádia maloletosti. A hovorí takto: „Kým je dedič maloletý, ničím sa 
nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého. Je pod poručníkmi a správcami až do 
času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení 
živlom sveta“. Skrátka, apoštol je presvedčený, že Zákon má určite svoju 
pozitívnu funkciu - teda viesť ako pedagóg vpred -, ale je to funkcia časovo 
obmedzená. Jeho trvanie nemožno nadmieru predĺžiť, pretože je spojené s 
dozrievaním jednotlivcov a ich voľbou slobody. Akonáhle sa dospeje k viere, 
Zákon vyčerpá svoju propedeutickú rolu a musí prenechať miesto inej autorite. 
Čo to znamená? Že po skončení sa Zákona môžeme povedať: „Veríme v Ježiša 
Krista a robíme si, čo chceme?“ Nie! Prikázania tu sú, ale neospravodlivujú 
nás. Ten, kto nás ospravodlivuje, je Ježiš Kristus. Prikázania treba plniť, ale 
nedávajú nám spravodlivosť; je tu bezodplatnosť Ježiša Krista, stretnutie s 
Ježišom Kristom, ktoré nás ospravedlňuje zdarma. Zásluha viery je prijatie 
Ježiša. Jediná zásluha: otvorenie srdca. A čo budeme robiť s prikázaniami? 
Zachovávať ich, ale ako pomoc ku stretnutiu s Ježišom Kristom. Toto učenie o 
hodnote zákona je veľmi dôležité a zaslúži si, aby sme ho pozorne zvážili, aby 
sme neupadli do nedorozumení a neurobili chybné kroky. Bude dobré, ak si 
položíme otázku, či ešte žijeme v období, keď potrebujeme Zákon, alebo si 
naopak dobre uvedomujeme, že sme dostali milosť stať sa Božími deťmi a žiť 
v láske. Ako žijem? V strachu, že ak toto nekonám, pôjdem do pekla? Alebo 
žijem aj s tou nádejou, s tou radosťou z bezodplatného daru  spásy v Ježišovi 
Kristovi? Je to krásna otázka. A tiež druhá: pohŕdam prikázaniami? Nie. 
Dodržiavam ich, ale nie ako absolútne, pretože viem, že ten, kto ma 
ospravodlivuje, je Ježiš Kristus. 

____________________________________________________________________________ 

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. 


