
24.nedeľa cez rok B, 12.9.2021 
 

Pondelok               13/9 
Sv. Ján Zlatoústy 

Večerná omša 
z Povýšenia sv. Kríža 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.30 
16.30 
17.30 

+Juraj Lukáč 
zdr.B.p. Mária Mrázová č.52 
zdr.B.p. Terézia a Terézia Kontuľová 

Utorok                 14/9 
Povýšenie sv.Kríža 

sviatok 
   

Streda                 15/9 
Sedembolestná Panna 

Mária, slávnosť 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

 9.00 
 7.00 
 8.00 

+Marianka Vojníková 
+Andrej Mesaroš,r.Bahnová a r.Šavyová 
za bohuznámu rodinu 

Štvrtok                16/9 
sv.Kornélius a Cyprián 

Senné  7.30 +Mária a Ján Bodnároví 

Piatok                   17/9 
Féria,sv.Róbert Bellarmín 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Alexander Obšitník  
zdr.B.p. Tomáš Zvodár s rod., živ.jub. 

Sobota                 18/9 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné 
Jastrabie 

 7.30 
15.30 

+Kamila a Ján Hreškoví 
sobáš a sv.omša Poľa a Mesarošová 

Nedeľa           19/9 
 

25.nedeľa cez rok B 
Senné 
Z.Široká 
Jastrabie 
Palín 

11.00 
 8.00 
 9.00 
10.00 

zdr.B.p. rod. Beľanová 
za farnosť 
+Anna a Ján Hajdučkoví 
+Marián Bakajsa, 40.deň 

 

Oznamy - v nedeľu 19.09.2021 bude zbierka na Rádio Lumen. 
- v  utorok je sviatok Povýšenie sv.Kríža a v stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie.  
- Jesenné kántrové dni sú tento týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. 
Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.  
Milodary na kostol: zvonček 29.8.2021:Senné138.56,Jastrabie48.70,Palín 61€.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  
- 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. 
- dnes, v nedeľu 5.9.2021 po sv.omšiach pred kostolom bude zbierka na rekonštrukciu 
rímskokatolíckej fary v Lekárovciach. 
Ohlášky: Jastrabie: sv.manželstva rozhodli sa prijať: MICHAL POĽA, rím.kat., syn Mariána 
a Bernadety rod. Kašperovej, z Ruskova pri Košiciach a ANDREA MESAROŠOVÁ, rím.kat., 
dcéra Ľubomíra a Martiny rod. Hudákovej, z Jastrabia pri Michalovciach sa ohlasujú po tretíkrát, 
v modlitbách za nich.  
- V nedeľu 12.9.2021 o 15.30 nech sa rozozvučia zvony na všetkých kostoloch našej 
arcidiecézy minimálne v trvaní 5min. - piatich minút. V deň prítomnosti Svätého Otca 
v arcidiecéze 14.09.2021 a tiež 15.9.2021 nech sa po každej svätej omši spieva pápežská 
hymna.  
- autobus do Košíc na stretnutie s pápežom pre tých, ktorý sú zaregistrovaný, odchádza 
14.9.2021 z Michaloviec o 6.30 od veľkého Tesca v Michalovciach. 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 37 

Program návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku 
 

Svätý Otec František príde na Slovensko 12.9.2021 o 15:30 z Budapešti. na 
letisku ho oficiálne privíta slovenská delegácia. Z letiska sa presunie do 
priestorov Apoštolskej nunciatúry na Nekrasovovej ulici kde bude o 16:30 
ekumenické stretnutie zástupcov kresťanských cirkví. Potom sa stretne s 
členmi „svojej“ rehole Spoločnosti Ježišovej, jezuitov. 
 

Pondelok: 13.9.2021 Bratislava, Politici aj židovská obec 
V pondelok 13.9.2021 o9:30 stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V 
prezidentskej záhrade stretnutie s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a s 
členmi diplomatického zboru. O 10:45 v katedrále sv.Martina stretnutie s 
biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi. O 16:00 
súkromná návšteva Domu Betlehem v Petržalke, ktorý spravujú sestry Matky 
Terézie-Misionárky lásky. Potom sa pápež stretne so zástupcami židovskej 
obce. O 18:00 na Apoštolskej nunciatúre stretnutie s Borisom Kollárom a o 
18:15 s predsedom vlády Eduardom Hegerom. 
Utorok: 14.9.2021 Prešov, pred mestskou športovou halou. 
00:00 Otvorenie vstupných kontrolných brán na podujatie  
04:00 Spomienka na návštevu sv. Jána Pavla II. v Prešove 
04:30 Utiereň zo sviatku Povýšenia svätého Kríža so slávnostným povýšením 
06:00 Svätý ruženec mládežnícky zbor z Milpoša 
07:00 Katechéza: "Rok sv. Jozefa" 
07:15 Vystúpenie hostí: Leha – Anna Poráčová – Štefan Štec – Monika 
Kandráčová – Ondrej Kandráč a Kandráčovci – Peter Milenky and band, 
Martin Husovský a priatelia – Katarína Knechtová 
08:00 Uzatvorenie vstupných brán 
08:30 Hymna k sláveniu s pápežom Františkom v Prešove 
08:40 Katechéza: "Klokočovská ikona" 
09:00 Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke 
10 :00 Privítanie Svätého Otca Františka 
10:30 Začiatok Svätej liturgie s pápežom Františkom 
12:30 Koniec Svätej liturgie 
13:00 Záverečný program,  Anastasis - Mládežnícky zbor ZOE zo Sabinova 
 



Program na Luníku IX v Košiciach 
09:00 hod. otvorenie sektorov 
9:30 predprogram: videá a videoklipy 
11:00 svätá omša: celebruje Mons. ThLic. Vladimír Fekete SDB., apoštolský 
prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku. Kazateľ: kňaz Jozef Luscoň SDB 
13:00 hod. sprievodný program - Zbor z Luníka IX 
14:00 duchovné pásmo: modlitba ruženca so svedectvami, spevom a tancom 
videoprojekcia o Svätom Otcovi Františkovi, o bl. Emílii, o bl. Zefirínovi 
Chvály 
16:00 hod. program s pápežom Františkom  
16:30 hod. blok piesní a záver 
Program na štadióne Lokomotívy v Košiciach  
Vstup všetkých účastníkov je z Čermeľskej cesty. Účastníci si môžu doniesť 
karimatky alebo podsedák na sedenie, pršiplášť, šiltovku, fľašu vody, 
pravidelne užívané lieky a osobné doklady.  
8:00 hod. otvorenie brán štadióna 
11:00 svätá omša, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup 
12:00 Bubnová šou Batida, MaranaTha Prešov - chvály s vlajkovaním, Janais, 
Katka Koščová a sláčikové kvarteto 
14.00 úvodný blok „blahoslavená anna kolesárová“. „Ježiš, Mária, Jozef“. 
Scénický tanec Slza radosti v réžii Petra Weincillera, Zuzana Eperješiová z 
Tvorivej Poetica musica 
14:30 Prvý blok „S Máriou“ Matka Božia, Patrónka Slovenska, ktorú si 
prichádza uctiť aj pápež František. Svedectvo sr.Lamyie Jalilovej, Dominika 
Gurbaľová, Martin Augustus Dvornický 
14:40 Druhý blok „S Jozefom“ Sv.Jozef, starostlivý ochranca, ktorý nám v 
tomto roku pripomína Otcovské srdce. Svedectvo Jula Slováka, Martin 
Augustus Dvornický 
14:50 Tretí blok „na ceste za Ježišom“ sv. otec František sprítomňuje Ježiša – 
stredobod dejín a sveta. Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a poklona 
sv.Krížu, Spojený mládežnícky zbor zo Sniny a z Humenného, Godzone 
projekt - kapela eSPé, PiarMusic a ďalší 
16:15 príprava na príchod svätého otca Zbor sv.Cecílie s hosťami a s 
orchestrom 
16:45 Oficiálny program stretnutia so Svätým Otcom Františkom. Hymna 
stretnutia „Zdvíhajme svet“ Sima Magušinová, Martin Husovský a Zbor sv. 
Cecílie s orchestrom. Príchod Svätého Otca v papamobile. Svedectvá mladých, 
dialóg so Svätým Otcom a príhovor Svätého Otca Františka 
18:00 Záverečný blok. Sima Magušinová a sláčikové kvarteto, Komajota, 
Lamačské chvály a Dávid Janočko. pokračovanie sprievodného programu až 
do 20:00 hod.  

Streda: Šaštín, 15.9.2021 
04:00 Otváranie sektorov pre OTP, 04:00 Pápež František - vlastnými slovami 
04:50 Modlitba posvätného ruženca (radostné tajomstvá) 
05:00 Otváranie sektorov pre kňazov, zasvätené osoby a VIP 
05:50 Chvály (vedie o. Martin Jarábek, spev Matúš Hrnčiar so zborom 
06:50 Modlitba posvätného ruženca bolestné tajomstvá 
07:40 Loretánske litánie spievané, 07:50 Ranné chvály 
08:05 Sedembolestný ruženec 
08:50 Litánie k sv. Jozefovi 
09:00 Skúška spevov 
09:20 Komentár Očakávanie na príchod Svätého Otca Františka 
10:00 Slávnostná svätá omša 
12:00 Kultúrno-duchovný program v podaní rodiny Kandráčovcov 
Svätý Otec o 13:45 odletí naspäť do Ríma. 
52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti 
Mottom kongresu, ktorý sa mal pôvodne konať v minulom roku, no kvôli 
pandémii bol presunutý, sú slová Žalmu 87: „V tebe sú všetky moje pramene“. 
Záverečnú svätú omšu bude 12. septembra sláviť pápež František. Z homílie 
kardinála Bagnasca: Nie si sám. Z budapeštianskeho medzinárodného 
eucharistického kongresu chce hlas pastierov i zhromaždenia klopať na srdcia 
národov Európy a preniknúť aj do najvzdialenejších končín zeme, hovoriac 
každému človekovi: „Nie si sám v nepriateľskom vesmíre, nie si sám pred 
úžasným tajomstvom života, nie si sám so svojou túžbou po slobode a večnosti. 
Nech si kdekoľvek, nie si neviditeľný, Boh na teba hľadí s láskou; nie si sirota, 
Boh je tvojím Otcom; máš cenu krvi Ježiša, Vykupiteľa sveta a Chleba 
večného života. Nemaj strach: Boh nie je mŕtvy, Eucharistia prekonáva všetku 
samotu, každú vzdialenosť, každú ľahostajnosť. Drahí bratia a sestry, Cirkev 
nemôže mlčať, nemôže sa nechať umlčať: musí dať tvári každého človeka jas 
vzkrieseného Krista.“„Vy všetci, ktorí najviac cítite ťarchu kríža, vy, ktorí 
plačete, vy, ktorí ste prenasledovaní pre spravodlivosť, vy, ktorí sa cítite bez 
hlasu a bez vlasti, vy, cudzinci bolesti... naberte odvahu, Pán je blízko, je pri 
každom srdci, ktoré sa mu otvorí. Prišiel na svet nielen preto, aby s nami 
zdieľal človečenstvo, ale predovšetkým preto, aby nás pozdvihol k Trojici. 
Toto tajomstvo je veľké, no je tu na oltári a zostane s nami až do konca čias. 
Cirkev nemá iné meno, ktoré by mohla ohlasovať a uctievať, než: Ježiš Kristus. 
Pamätajte: jeho tvár je evanjelium, jeho prítomnosť je Eucharistia.“ 

_____________________________________________________________ 
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. 


