
22.nedeľa cez rok B, 29.8.2021 
 

Pondelok              30/8 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Dana Biliková, pohrebná 
+Ondrej a Zuzana 

Utorok                 31/8 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00 
16.00 

zdr.B.p. Ladislav (Ž.S.) 
Gr.kat. Liturgia +Cyril Badida 

Streda                   1/9 
Féria 

Senné 
Palín 
Z.Široká 

18.00 
17.00 
16.00 

+Miroslav Vološin, ned.68r. 
+Marcel Hrinda,1.Výr. 
od 15.00 spoveď 

Štvrtok                 2/9 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. Anna Hankoščáková 
+Ján a Anna Mrázoví 

Piatok                   3/9 
sv. Gregor Veľký, sp. 

1.piatok v mesiaci 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. Teo Vološin s rodinou 
+Margita (p.Bakajsová) 

Sobota                  4/9 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné 
Jastrabie 

 7.00 
 8.30 

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

Nedeľa            5/9 
 

23.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

zdr.B.p. Božena Kočišová, živ.jub. 
zdr.B.p. rod. Kravčíková a Murníková 
zdr.B.p. Petra Miťková s rodinou 

 

Oznamy: - na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, v nedeľu po sv. omši v Palíne a Jastrabí 
bude vyloženie sv. oltárnej s požehnaním. – prvopiatkový týždeň, spovedám pred a po sv. omši. 
Sv. Oltárna bude vyložená v Palíne v piatok 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 15.45 až do sv. omše 
s požehnaním pred sv. omšou. Chorých v Sennom navštívim v piatok od 8.00 hod.  
- na budúcu nedeľu 5.9. bude po sv. omši v Sennom výmena ružencových tajomstiev. 
Milodary na kostol: zvonček 22.8.2021: Senné: 84.51,Jastrabie 67.99, Palín 105.20. Na kostol 
v Jastrabí 50€ z krstín rod. Lukáša Vlaháča, na kostol v Palíne 100€. Pán Boh zaplať za Váš 
milodar a službu pre chrám a farnosť!  
- stále sa môžete prihlásiť na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach alebo do Šaštína, či 
Prešova. 
Ohlášky: Jastrabie: sv.manželstva rozhodli sa prijať: MARCEL CHOMA, gr.kat., syn 
Mikuláša a Mariany rod.Popikovej, bývajúci vo Voli a VERONIKA KOVAĽOVÁ, 
rím.kat.,dcéra Štefana a Eriky rod. Mazúrovej, bývajúca v Jastrabí pri Michalovciach sa ohlasujú 
po druhýkrát, v modlitbách za nich. 
Jastrabie: sv.manželstva rozhodli sa prijať: MICHAL POĽA, rím.kat., syn Mariána 
a Bernadety rod. Kašperovej, bývajúci v Ruskove pri Košiciach a ANDREA MESAROŠOVÁ, 
rím.kat., dcéra Ľubomíra a Martiny rod. Hudákovej, bývajúca v Jastrabí pri Michalovciach sa 
ohlasujú po prvýkrát, v modlitbách za nich. 
- 1.9. je svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. 
- od septembra 2021 začína príprava na sviatosť birmovania v našej farnosti, nahlásiť sa u p. 
farára, od 9.ročníka aj dospelí. Príprava by trvala do jesene 2022. 
- Prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie. Rodičia nech nahlásia deti v sákristiach. 
- Veni Sancte-sv. omša k začiatku šk. roka bude v nedeľu 5.9. pri všetkých sv. omšiach. 
- na budúcu nedeľu 5.9.2021 po sv.omšiach pred kostolom bude zbierka na rekonštrukciu 
rímskokatolíckej fary v Lekárovciach. 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 35 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska 
pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku 

Drahí bratia a sestry! Príprava na návštevu známych osobností si vždy 
vyžaduje veľké organizačné nasadenie značného počtu ľudí, a to pred zrakmi 
celej spoločnosti.  Prirodzenou súčasťou sú aj výmeny názorov;  nechýbajú 
napätia ani otázniky, ktoré vyplývajú z postupujúceho času a vývoja 
konkrétnej situácie. Potom však nastáva moment, keď si všetci ľudia dobrej 
vôle uvedomia, že príchod očakávaného hosťa je už celkom bezprostredný;  že 
on sám je tak blízko – priam pred našimi dverami. Je to moment, keď sa má 
všetko stíšiť a sústrediť na samotné stretnutie s ním. Cez zážitok osobnej 
prítomnosti človek odrazu pochopí, čo je práve „tu a teraz“  naozaj podstatné, 
naozaj dôležité. Takéto precitnutie je ovocím mnohých tichých modlitieb 
a obiet na úmysel duchovného úžitku stretnutí so Svätým Otcom. O niekoľko 
dní pápež František vystúpi z lietadla a prvýkrát sa dotkne slovenskej zeme. 
Aká je základná motivácia jeho cesty, to Svätý Otec vlastne už sám  povedal: 
ako nástupcovi svätého Petra mu „Pán Ježiš zveril úlohu posilňovať bratov vo 
viere“. S týmito slovami, a s celou duchovnosťou Svätého Otca – hlboko 
rezonuje aj motto a logo jeho návštevy na Slovensku: Na ceste za Ježišom 
s Máriou a Jozefom. Pápež František, mariánsky ctiteľ, ktorý vyhlásil Rok 
svätého Jozefa, nás teraz prichádza posmeliť k ešte hlbšej viere v Ježiša;  
Ježiša živého a účinne prítomného, každému osobne blízkeho. V sile 
prítomného okamihu budeme, vedení Duchom Svätým, vnímať výnimočnosť 
pápežovho poslania. A to aj podľa náplne stretnutí v rôznych lokalitách 
Slovenska. Ako Kristovho veľkňaza: pri slávení svätej omše v Šaštíne 
a božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho v Prešove. Ako pontifika-staviteľa 
mostov:  počas ekumenického stretnutia s predstaviteľmi cirkví a pri 
pamätníku holokaustu v Bratislave. Ako dobrého pastiera periférií medzi 
sestrami Matky Terezy v Petržalke a medzi Rómami na Luníku. Ako brata a 
učiteľa aj apoštola: pred biskupmi, kňazmi a zasvätenými osobami 
v bratislavskej Katedrále svätého Martina, aj pred mladými na košickom 
štadióne Lokomotíva. Všade budeme pápeža Františka vnímať ako PetraSkalu:  
veď všetci  potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil, čo treba veriť, čo od nás Boh 
žiada a ako sa máme správať.  Prioritne v  otázkach pravej viery a mravov, čo 



je nenahraditeľná úloha pápeža. Jedným z prejavov duchovne vnímavého srdca 
je aj osobná prítomnosť na stretnutiach so Svätým Otcom. Sme si plne vedomí 
toho, aká komplikovaná je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa však 
obraciame na tých, ktorým by k osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame vás a 
povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu 
nesmrteľných duší, a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov 
a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste za Ježišom. 
Nezostaňte doma, drahí bratia a sestry. Príďte! Bratislava, Prešov, Košice aj 
Šaštín vás s radosťou očakávajú! Samozrejme, vnútorný pokoj a otvorené 
srdce vyprosujeme aj všetkým vám, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov 
sprevádzať pápeža Františka prostredníctvom médií. Aj vy budete súčasťou 
spoločenstva zomknutého túžbou – načerpať silu z pápežových slov na 
autentický život kresťanov v modernej spoločnosti. Bez rozdielu všetci si 
chceme – inšpirovaní pápežom Františkom – priznať aktuálnosť Ježišových 
slov v evanjeliu dnešnej nedele. A dať si zároveň vážne predsavzatie: – nikdy 
neopustiť Božie prikázanie kvôli ľudským obyčajom a náukam; nechceme 
Pána „chváliť perami“, ale pritom srdcom vzdialeným od neho. Chceme mu 
byť nablízku, opravdivo, nie iba navonok, ale celým srdcom. Blízkosť 
Ježišovi, to je vlastne cesta Panny Márie; cesta s Pannou Máriou. Pápež ju 
bude na Slovensku stretávať viacnásobne. V bratislavskej svätomartinskej 
katedrále bude prechádzať okolo oltára Sedembolestnej; v Prešove bude Svätý 
Otec korunovať ikonu Klokočovskej Presvätej Bohorodičky; a táto cesta pod 
ochranou Božej Matky sa zavŕši v šaštínskej Národnej mariánskej svätyni, pri 
Bazilike Sedembolestnej Panny Márie. Milí bratia a sestry, zverujeme 
putovanie pápeža Františka po Slovensku i samotného Svätého Otca pod 
ochranu Panny Márie. Nech nám ako naša patrónka a naša Matka, spolu so 
svätým Jozefom vyprosuje, aby sme sa ešte viac primkli k Ježišovi a prijali ho 
do hĺbky srdca ako nášho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa. Náš pastiersky list 
preto zakončíme modlitbou najvyššieho pastiera Cirkvi, pápeža  Františka. 
Predniesol ju na záver svojej meditácie o siedmich bolestiach Bohorodičky: 
„Vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal anjel. A vďaka za 
to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal Ježiš“. Sedembolestná Panna 
Mária, oroduj za nás! Tešíme sa na vás počas návštevy Svätého Otca na 
Slovensku! Zo srdca vám žehnajú všetci slovenskí otcovia biskupi 
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. 

Anjel Pána: Vyvolávajú v nás Ježišove slová krízu? 
Evanjelium Jn 6,60-69 nám ukazuje reakciu zástupu a učeníkov na Ježišovu reč po 
zázračnom rozmnožení chlebov. Ježiš ich pozval vysvetliť si to znamenie a veriť v neho, 
že je pravý chlieb, ktorý zostúpil z neba, chlieb života; a zjavil to, že chlieb, ktorý on dá, 
je jeho telo a jeho krv. Tieto slová znejú tvrdo a nepochopiteľne v ušiach ľudí, a to až tak, 
že od toho momentu mnohí jeho učeníci sa otáčajú vzad, teda prestávajú nasledovať 
Učiteľa. Ježiš sa teda pýta Dvanástich: „Aj vy chcete odísť?“, a Peter, v mene celej 
skupiny, potvrdzuje rozhodnutie zostať s ním: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš 
slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý“. Je to jedno 
nádherné vyznanie viery.  
Pristavme sa krátko pri postoji toho, kto sa stiahne a rozhodne sa viac nenasledovať 
Ježiša. Z čoho sa rodí táto neviera? Čo je motívom takéhoto odmietnutia? Ježišove slová 
vyvolávajú veľké pohoršenie: On hovorí, že Boh si zvolil zjaviť seba samého a uskutočniť 
spásu cez slabosť ľudského tela. Je to tajomstvo vtelenia. A vtelenie Boha je to, čo 
spôsobuje pohoršenie a čo predstavuje pre tých ľudí – ale často aj pre nás – prekážku. 
Ježiš totiž tvrdí, že pravý chlieb spásy, ktorý šíri večný život, je jeho vlastné telo; že na to, 
aby sme vstúpili do spoločenstva s Bohom, ešte skôr než dodržiavanie zákonov či plnenie 
náboženských predpisov je potrebné žiť skutočný a konkrétny vzťah s ním. Lebo spása 
prišla skrze neho, jeho vtelením. Toto znamená, že treba hľadať Boha nie v snoch a vo 
veľkolepých a mocných zjavoch, ale treba ho rozpoznať v Ježišovom človečenstve, 
a v dôsledku toho v človečenstve bratov a sestier, ktorých stretávame na ceste životom. 
Boh sa stal telom. A keď to vyslovujeme v Kréde, v deň Vianoc a v deň Zvestovania si 
kľakáme, aby sme adorovali toto tajomstvo vtelenia. Boh sa stal telom a krvou: znížil sa 
až tak, že sa stal človekom ako my, ponížil sa až tak, že vzal na seba naše utrpenia a náš 
hriech, a žiada od nás, aby sme ho preto hľadali nie mimo života a dejín, ale vo vzťahu 
s Kristom a bratmi. Aby sme ho hľadali v živote, v dejinách, v našom každodennom 
živote.  
A toto je, bratia a sestry, tá cesta, ako sa stretnúť s Bohom: vzťah s Kristom a bratmi. 
I dnes zjavenie Boha v človečenstve Ježiša môže vyvolávať pohoršenie a nie je ľahké to 
prijať. To je to, čo sv.Pavol nazýva „bláznovstvom“ evanjelia pre toho, kto hľadá zázraky 
alebo svetskú múdrosť. Túto „pohoršlivosť“ dobre reprezentuje sviatosť Eucharistie: aký 
zmysel môže mať v očiach sveta pokľaknúť si pred kúskom chleba? Prečo sa vôbec 
neustále živiť týmto chlebom? Svet sa pohoršuje. Pre jeho zázračný čin s piatimi chlebmi 
a dvoma rybami, ktorými nasýtil tisícky ľudí, všetci Ježiša velebia a chcú ho doviesť 
k triumfu, urobiť z neho kráľa. Ale keď on sám vysvetľuje, že ten čin je znamením jeho 
obety, teda darovania svojho života, svojho tela a svojej krvi, a že kto ho chce nasledovať, 
musí ho do seba vstrebať, asimilovať jeho človečenstvo darované pre Boha a pre druhých, 
zrazu sa nám to nepáči, tento Ježiš nás uvádza do krízy. No buďme naopak znepokojení, 
ak nás neuvádza do krízy, pretože sme azda rozriedili jeho posolstvo! Prosme o milosť 
nechať sa provokovať a premieňať jeho „slovami večného života“. A presvätá Panna 
Mária, ktorá v tele nosila Syna, Ježiša, a zjednotila sa s jeho obetou, nech nám pomáha 
stále vydávať svedectvo našej viery konkrétnym životom. 

_____________________________________________________________ 
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. 


