
23.nedeľa cez rok B, 5.9.2021 
 

Pondelok                6/9 
Féria 

   

Utorok                   7/9 
Sv.Marek, Melichar a Štefan 

Košický mučeníci 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Alexander Lipták (Ž.S.) 
zdr.B.p. Alica (p.Sidorová) 

Streda                   8/9 
Narodenie Panny Márie 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Michal Hudák 
zdr.B.p. Eva Verbická 

Štvrtok                 9/9 
Féria, sv.Peter Claver 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. rodina Dzvoniková 
zdr.B.p. Mária a Margita (p.Miťková) 

Piatok                   10/9 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

 7.30 
15.30 

+z rod.Muchovej,Gejgušovej,Ivaňovej 
sobáš a sv.omša Choma a Kovaľová 

Sobota                  11/9 
Féria, P.Mária v sobotu Senné 18.00 zdr.B.p. Marianka Vološinová 

Nedeľa           12/9 
 

24.nedeľa cez rok B 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Mária Lukáčová 
za farnosť 
zdr.B.p. Lukáš Bakajsa,40r. 

 

Oznamy: - stále sa môžete prihlásiť na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach alebo 
do Šaštína, či Prešova. 
Milodary na kostol: zvonček 29.8.2021: Senné: 79.44, Jastrabie 34.20 , Palín 29.50.  
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: MARCEL CHOMA, gr.kat., 
syn Mikuláša a Mariany rod.Popikovej, z Voli a VERONIKA KOVAĽOVÁ, 
rím.kat.,dcéra Štefana a Eriky rod.Mazúrovej, z Jastrabia pri Michalovciach sa ohlasujú 
po tretíkrát, v modlitbách za nich. 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 druhýkrát, v modlitbách za 
nich. 

Senné - rozpis čítaní na mesiac september 
Dátum Čítania a prosby O.dary 

5.9.2021 Kočišová Božena,Tkáč Marián, Farkaš Ondrej prosby  
12.9.2021 Farkašová Marcela,Tkáčová Anna,Nemčíková Eva prosby  
15.9.2021 Beľanová Jožka,Hrešková Milka,Dupejová Helenka prosby  
19.9.2021 Dzvoníková Milka,FloriánMarián,DuškováJozefina prosby  

26.9.2021 BaňasováDanielka,Farkaš Ďurko,Mucha Ladislav (prosby)  

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 36 

Príhovor otca arcibiskupa Bernarda Bobera  
pred návštevou Svätého Otca Františka v Košiciach 

Milí bratia a sestry, prv než Ježiš poveril svojich učeníkov poslaním učiť 
a posväcovať všetky národy, uistil ich o svojej neustálej prítomnosti: Ja som s vami 
po všetky dni (Mt 28,20).  

Skúsenosť tých, ktorí v priebehu storočí uverili v Ježiša a prijali ho za svojho 
Vykupiteľa a Pána, to neustále potvrdzuje. Ježiš Kristus je vždy s nami. Je s nami 
nielen vo chvíľach oslavy jeho Otca v okamihoch radosti, úsilí konať dobro 
a pomáhať iným, On je s nami i vtedy, keď nastal protichodný vietor a zrazu sme 
zmietaní vlnami rozbúrených okolností, myšlienok, názorov, pocitov. Je s nami, keď 
sme zneistení, ustráchaní. Nenecháva nás ako siroty (Jn 14,18). Je s nami vo svojom 
slove, vo sviatostiach, zvlášť v Eucharistii.  

V nasledujúcich dňoch chceme precítiť Ježišovu starostlivosť a dobrotu 
v stretnutiach so Svätým Otcom Františkom, nástupcom apoštola Petra. V jeho 
návšteve našej arcidiecézy a mesta Košice vidíme mimoriadny prejav Božej dobroty. 
Po slávení gréckokatolíckej liturgie s našimi bratmi a sestrami v Prešove chce svoj čas 
venovať dvom početným skupinám: na Luníku IX sa stretne s rómskou komunitou 
a na štadióne Lokomotíva s mládežou. Upriamenie pozornosti na tieto dve skupiny 
neodsúva nikoho, ba naopak, je veľkou výzvou nevynechávať ich zo svojho ľudského 
a pastoračného úsilia, aby cez nás konkrétne pocítili Ježišove slová: Som s vami.  

Iba niekoľko dní nás delí od príchodu Svätého Otca na Slovensko a do Košíc. 
Chcem vás poprosiť o zopár prejavov našej ústretovosti:  
- každý z nás zintenzívnime osobnú modlitbu za Svätého Otca Františka a za úspešné 
naplnenie jeho misie medzi nami;  
- pokúsme sa po tieto dni o prejavy väčšej radosti, úctivosti a ústretovosti k druhým;  
- aj v tejto bezprostrednej chvíli pred návštevou Svätého Otca, chcem zopakovať 
svoje pozvanie: Príďte do Košíc na stretnutie s pápežom Františkom;  
-vzhľadom na pandémiu dodržujme stanovené opatrenia a pokyny usporiadateľov;  
-všetkým, ktorí nebudú môcť byť osobne prítomní, odporúčam sledovať televízne 
prenosy z jednotlivých podujatí so Svätým Otcom.  

Vo vernosti Svätému Otcovi a v pokore pred Bohom prijmite do sŕdc slová, ktoré 
nám adresuje, a požehnanie, ktoré bude vyprosovať pre nás, nech sa stane uistením, že 
Ježiš je stále s nami.  

Prajem vám, aby nasledujúce dni boli posilnením viery a mocným impulzom 
naďalej v pokore kráčať so svojím Bohom (Mich 6, 8).  

 

 Mons. Bernard BOBER, arcibiskup-metropolita 
 



APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA  
SV. OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH 

Informácia do farnosti VI.  
Registrácia už len niekoľko dní. Keďže sa 
blíži termín stretnutia na registráciu už 
zostáva len niekoľko dní. Prosíme preto 
nenechávajte si prihlasovanie na poslednú 
chvíľu, ale registrujte sa čo najskôr. Je našim 

prianím a snahou nájsť cestu k možnosti uvoľnenia opatrení, aby sa stretnutia so 
Svätým Otcom Františkom na štadióne Lokomotíva mohli zúčastniť aj testovaní a tí, 
čo prekonali Covid-19, teda podujatie formou OTP. Prosíme modlitbu na tento 
úmysel, aby sme našli spôsob, ako to zrealizovať. S najväčšou pravdepodobnosťou 
sa budú môcť stretnutia na Lokomotíve zúčastniť aj mladí vo veku 12-18 rokov 
s potvrdeným negatívnym testom (24-hodinový antigenový test, 72-hodinový PCR 
test, alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní). Predbežne 
zisťujte záujem v tejto vekovej kategórii nezaočkovaných. No radi by sme toto 
vekové rozpätie rozšírili na všetky vekové skupiny. Všetky informácie budeme 
aktualizovať a zverejňovať, sledujte naše sociálne siete a webstránku 
www.navstevapapeza.sk. Link na prihlásenie: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/ 
QR kód je vstupenka na stretnutie. Zaregistrovaným účastníkom systém 
automaticky posiela mail s potvrdením registrácie. Následne sa údaje preverujú v 
systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia poslaná mailom 
vstupenka s QR kódom. Ak ste sa riadne zaregistrovali a vstupenku zatiaľ nemáte, 
buďte trpezliví, ona príde.  Ak niekomu prišiel mail so zamietnutým stanoviskom 
NCZI kvôli chybe ich systému, nech kontaktuje call centrum, ktoré pomôže opraviť 
zápis. +421 222 200 075 (pon – pia 8:30h – 16:30h). 
Informácie k parkovaniu. V najbližších dňoch budeme posielať informácie ohľadom 
parkovania a mapky, zodpovedným osobám nahláseným k doprave autobusmi. 
Možnosť požehnať základné kamene. Na štadióne Lokomotíva bude možnosť dať 
požehnať základné kamene Svätému Otcovi. Prosíme kňazov, ktorí v najbližšom 
období plánujú stavať nový kostol, nové pastoračné centrum alebo novú farskú 
budovu (respektíve novú budovu cirkevnej školy), aby sa čím skôr ozvali tajomníkovi 
otca arcibiskupa dp. JozefoviKmecovi. Je potrebné s ním dohodnúť miesto a čas 
doručenia.  
Duchovné spojenie v modlitbách. Momentálne prebieha duchovná príprava, ktorú 
dávame do pozornosti. Prosíme aj starších a chorých o modlitby a obety za Svätého 
Otca ako aj celý priebeh jeho Apoštolskej cesty na Slovensko. Od 5. septembra začína 
aj deviatnik k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii, ktorý nájdete 
na stiahnutie na linku: https://www.navstevapapeza.sk/sk/modlitba-a-prosby 
Stretni aj ty pápeža v Košiciach! 

 

Anjel Pána s pápežom: Urobme svet čistejším očistou vlastného vnútra 
Evanjelium ukazuje niekoľkých zákonníkov a farizejov, ako sú zaskočení Ježišovým 
prístupom. Sú pohoršení, lebo jeho učeníci jedli bez toho, aby najskôr splnili tradíciu 
rituálneho obmytia. Spoločne uvažujú: „Takéto spôsoby sú v rozpore s náboženskou 
praxou“. Aj my sa môžeme spýtať: prečo Ježiš i jeho učeníci prestupujú tieto 
tradície? Veď v  podstate nie sú to zlé veci, ale dobré rituálne zvyky, jednoduché umytie 
sa pred jedením. Prečo Ježiš o to nedbá? Lebo pre neho je dôležité priviesť vieru späť k jej 
stredu. Úsilie prinavrátiť vieru k jej stredu. A odvrátiť riziko, ktoré platí tak pre oných 
zákonníkov, ako aj pre nás: dodržiavať vonkajšie formálnosti, odsúvajúc na druhoradú 
úroveň stredobod viery. Aj my si veľakrát „maskujeme“ dušu. Vonkajšia formálnosť, 
a nie podstata viery: toto je rizikom. Je to riziko vonkajškovej nábožnosti: javiť sa 
navonok dobrým, zanedbávajúc očistu srdca. Stále je tu pokušenie „odbaviť si to u Boha“ 
nejakou vonkajšou zbožnosťou, ale Ježiš sa neuspokojuje s takýmto kultom. Ježiš nechce 
vonkajšok, chce vieru, ktorá ide až k srdcu. Vskutku, hneď potom zvoláva zástup, aby 
vyslovil veľkú pravdu: „Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka“. 
Naopak, „znútra, z ľudského srdca“ sa rodia zlé veci. Tieto slová sú revolučné, lebo podľa 
mentality danej doby sa myslelo, že niektoré jedlá alebo vonkajšie kontakty robia človeka 
nečistým. Ježiš obracia perspektívu naruby: neškodí to, čo prichádza zvonka, ale to, čo sa 
rodí zvnútra. Toto sa týka aj nás. Často si myslíme, že zlo pochádza predovšetkým 
zvonka: zo správania sa iných; od toho, kto o nás zmýšľa zle; zo spoločnosti. Koľkokrát 
hádžeme vinu na iných, na spoločnosť, na svet, za všetko to, čo sa nám stane! Je to vždy 
vina „iných“: na vine sú ľudia, tí, čo vládnu, nešťastie atď. Zdá sa, akoby problémy vždy 
prichádzali zvonku. A trávime čas prisudzovaním vín; ale tráviť čas obviňovaním 
ostatných je strácaním času. Stávame sa nazlostenými, zatrpknutými a držíme si Boha 
ďaleko od srdca. Ako tí ľudia z Evanjelia, ktorí sa sťažujú, pohoršujú sa, polemizujú 
a neprijímajú Ježiša. Nie je možné byť skutočne nábožnými, keď sa sťažujeme: 
sťažovanie sa vnáša jed, vedie ťa k rozčuľovaniu, urazenosti a smútku, k tomu smútku 
srdca, ktorý zatvára dvere Bohu. Prosme dnes Pána, aby nás oslobodil od pripisovania 
viny ostatným tak ako deti: „Nie, to som nebol ja! To ten druhý, to on...“. Pýtajme si 
v modlitbe milosť nemárniť čas špinením sveta sťažnosťami, lebo toto nie je kresťanské. 
Ježiš nás radšej pozýva vnímať život a svet na základe nášho srdca. Ak sa pozrieme do 
svojho vnútra, nájdeme tam takmer všetko, čím opovrhujeme vonku. A ak s úprimnosťou 
poprosíme Boha, aby nám očistil srdce, potom naozaj začneme robiť svet čistejším. Lebo 
jestvuje neomylný spôsob, ako zvíťaziť nad zlom: začať ho porážať vo svojom vnútri. 
Prví otcovia Cirkvi, mnísi, keď sa ich pýtali: „Ktorá cesta vedie k svätosti? Ako mám 
začať?“, hovorili, že prvý krok je obviniť seba samého: Koľkí z nás sú behom dňa, 
v nejakom okamihu dňa či týždňa, schopní obviniť v duchu seba samých? „Áno, toto mi 
spravil henten..., niečo otrasné...“ A ja? Tiež to takto robím, alebo sa zachovám inak? Je tu 
totiž táto múdrosť: naučiť sa obviniť sami seba. Vyskúšajte si to, pomôže vám to. Mne to 
pomáha, keď to dokážem spraviť. Ale je to osožné, všetkým to urobí dobre. Panna Mária, 
ktorá zmenila dejiny čistotou svojho srdca, nech nám pomáha očisťovať to naše, 
prekonávajúc predovšetkým zlozvyk obviňovania iných a sťažovania sa na všetko.“ 

_____________________________________________________________ 
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. 


