
1.nedeľa po Narodení Pána, Svätá Rodina, 29.12.2019 
Pondelok            30/12 

6.deň v oktáve 
   

Utorok               31/12 
7.deň v oktáve 

Ďakovná sv. omša na konci roka, 
zo slávnosti P.M.Bohorodičky 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

16.30 
15.15 
14.00 

zdr.B.p. rod. Zacharová 
zdr.B.p. Alžbeta (sr.Lumena) 
+Mária a Jozef Vojtko 

Streda                 1/1 
PannaMária Bohorodička  

slávnosť, Nový rok 
svetový deň pokoja 

Senné 
Z.Široká 
Jastrabie 
Palín 

11.00 
 8.00 
 9.00 
10.00 

+Ján a Anna Hreškoví 
za farnosť  
+Július Mráz 
zdr.B.p. Iveta 

Štvrtok                 2/1 
sv. Bazil a sv. Gregor 

 
  

 
Piatok                 3/1 

 

Najsvätejšie meno Ježiš 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Milan Andrejo, 1.výr.  
zdr.B.p.členov ružencového bratstva 

Sobota                4/1 
Féria Senné  7.00 Večeradlo,sv.omša,zdr.B.p.čl.ruženc.bratstva 

Nedeľa           5/1 
2.nedeľa  

po narodení Pána 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

+Ján Seman 
+Mária a Karol Keheroví 
za farnosť 

Oznamy 
- Chorých v Sennom navštívim v piatok od 8.00 hod.  
– na budúcu nedeľu prvá nedeľa v mesiaci, pobožnosť pri sv.oltárnej a výmena tajomstiev sv. ruženca. 
- Kto sa na sviatok sv. Silvestra (31.12.) pri poďakovaní za Starý rok zúčastní spevu hymnu TE DEUM, 
nemá na duši ani ľahký hriech, príjme Sv. Oltárnu a pomodlí sa modlitbu na úmysel sv. Otca, môže získať 
plnomocné odpustky.  
- Rovnako, za tých istých podmienok, kto sa na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1.1.) zúčastní spevu 
hymnu Veni Creator Spiritus (Príď Duchu Svätý tvorivý), môže získať plnomocné odpustky.  
- Požehnanie domov bude – v Sennom 5.1. a 6.1., v Palíne 11.1., v Jastrabí 12.1. a v Z. Širokej 
po dohode. Záujem o požehnanie na filiálkach nahláste najneskôr do 30.12. v sakristii. 
Milodary na kostol – Zvonček z 22.12.: Senné 89.56€, Jastrabie 45.33€, Palín 41.90€.  
z 24.12.: Jastrabie 82.40€. z 25.12.: Jastrabie 80.10€, Palín    €.  
z 26.12.: Senné 115.34€, Jastrabie 53.20€, Palín    €.  
Jasličky: Senné 26.50€, Jastrabie 44.60€, Palín    €.  
zbierka na kostol v Palíne 70€, na kostol v Jastrabí: Eva Jenčiová 20€, Ján Pado 100€, rod. 
Štefana Kovaľa 50€ a Július Točený str. 50€.  Z predaja vianočných oplátok 100€.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 1 
Posolstvo na Svetový deň pokoja 2020 1. január 2020 
Pokoj ako cesta nádeje: dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie 
1. Pokoj–cesta nádeje zoči-voči prekážkam a skúškam. Pokoj je vzácne dobro, predmet 
našej nádeje a túžby celého ľudstva. Nádej na pokoj ako ľudský postoj je poznačená 
existenciálnym napätím, vďaka ktorému aj často namáhavú prítomnosť „možno 
prijímať a žiť, ak smeruje k cieľu a ak si týmto cieľom môžeme byť istí, ak je tento 
cieľ taký veľký, že stojí za námahy spojené s cestou k nemu“. Tak sa nádej stáva 
cnosťou, ktorá nás pohýna na cestu, dáva nám krídla, aby sme napredovali, dokonca aj 
vtedy, keď sa prekážky javia ako neprekonateľné. Naše ľudské spoločenstvo si nesie v 
pamäti i na svojom tele stopy čoraz ničivejších vojen a konfliktov, ktoré aj naďalej 
dopadajú zvlášť na tých najchudobnejších a najslabších. Aj pre celé národy je ťažké 
oslobodiť sa spod okovov vykorisťovania a korupcie, ktoré živia nenávisť a násilie. 
Ešte i dnes je mnohým mužom a ženám, deťom i starým ľuďom upieraná dôstojnosť, 
fyzická integrita, sloboda – vrátane tej náboženskej – sociálna solidarita a nádej na 
budúcnosť. Mnohí sú nevinnými obeťami bolestného ponižovania, vylučovania, smútku a 
nespravodlivosti, nehovoriac o traume pochádzajúcej zo systematickej nevraživosti 
voči ich národu a ich drahým. Hrozné skúšky občianskych i medzinárodných 
konfliktov, často zhoršené bezohľadným násilím, majú dlhodobý vplyv na telo a dušu 
ľudstva. Každá vojna sa v skutočnosti javí ako bratovražda, ktorá ničí projekt 
bratstva, ku ktorému je povolaná ľudská rodina, často začína neznášanlivosťou 
inakosti toho druhého, ktorá živí túžbu po vlastnení a vôľu vládnuť a sa rodí v srdci 
človeka z egoizmu a pýchy, z nenávisti vedúcej k ničeniu, vytváraniu negatívneho 
obrazu o druhom, jeho vylúčeniu a vymazaniu. Vojna sa živí zvrátenými vzťahmi, 
hegemonickými ambíciami, zneužívaním moci, strachom z druhého a chápania odlišnosti 
ako prekážky. A naopak, toto všetko sa zhoršuje vojnou. „Náš svet žije v zvrhlej 
dichotómii, v ktorej chce brániť a garantovať stabilitu a mier prostredníctvom falošného 
pocitu bezpečnosti udržiavaného mentalitou strachu a nedôvery, ktorá napokon zamorí 
vzťahy medzi národmi a bráni akejkoľvek forme dialógu. Medzinárodný mier a stabilita nie 
sú kompatibilné s nijakým pokusom o ich dosiahnutie pomocou strachu zo vzájomného 
zničenia alebo hrozby totálneho zničenia. Je možné ich vybudovať iba na základe 
celosvetovej etiky solidarity a spolupráce v službe budúcnosti, utváranej na vzájomnej 
závislosti a spoluzodpovednosti celej ľudskej rodiny dneška i zajtrajška.“ Každá situácia 
ohrozenia živí nedôveru a vedie ku stiahnutiu sa do vlastnej bezpečnej zóny. 
 Nedôvera a strach oslabujú vzťahy a zvyšujú riziko násilia, vytvárajú začarovaný 
kruh, ktorý nikdy nemôže viesť k mierovým vzťahom. V tomto zmysle predstavuje aj 



odvrátenie nukleárnej hrozby len iluzórnu istotu. Preto sa nemôžeme nazdávať, že 
zachováme stabilitu vo svete pomocou strachu zo zničenia, v  nadmieru nestabilnej 
rovnováhe, visiacej na kraji jadrovej priepasti a uzavretej za múrmi ľahostajnosti, 
kde sa prijímajú spoločensko-ekonomické opatrenia otvárajúce cestu dráme 
vyraďovania ľudských bytostí i samotného stvorenia, namiesto starostlivosti o jedny i 
druhé. Ako teda budovať cestu mieru a vzájomného uznania? Ako prelomiť nezdravú 
mentalitu hrozieb a strachu? Ako prelomiť v súčasnosti prevažujúcu dynamiku 
nedôvery? Musíme sa usilovať o skutočné priateľstvo, založené na našom spoločnom 
pôvode od Boha a realizované vo vzájomnom dialógu a v dôvere. Túžba po pokoji je 
hlboko vpísaná do srdca človeka a nesmieme sa uspokojiť s ničím menším. 2. Pokoj – 
cesta počúvania, založená na pamäti, solidarite a bratstve. Tí, čo prežili 
bombardovanie Hirošimy a Nagasaki–patria medzi tých, čo dnes udržujú pri živote 
plameň kolektívneho svedomia, keď pred nasledujúcimi generáciami vydávajú 
svedectvo o hrôze toho, čo sa stalo v auguste 1945 a o nevysloviteľnom utrpení, ktoré 
odvtedy trvá až podnes. Ich svedectvo odhaľuje a uchováva v tomto svete pamiatku 
obetí, aby sa ľudské svedomie stávalo čoraz odolnejším voči akýmkoľvek pokusom o 
nadvládu a ničenie: „Nesmieme dovoliť, aby súčasné a budúce generácie zabudli na to, 
čo sa tu stalo, táto spomienka je totiž zárukou a povzbudením k budovaniu 
spravodlivejšej a bratskejšej spoločnosti“. Tak ako oni, aj mnohí ďalší vo všetkých 
častiach sveta sa starajú o to, aby sa tieto spomienky zachovali pre budúce generácie, 
a to nielen preto, aby sa neopakovali tie isté chyby, alebo aby sa nepredkladali klamné 
obrazy minulosti, ale aj preto, že ako ovocie skúsenosti predstavujú základ a 
smerovanie súčasných i budúcich rozhodnutí na obranu mieru. Spomienka je však ešte 
niečím viac, je horizontom nádeje: spomienka na čo i len nepatrné prijaté gesto 
solidarity v tme vojen a konfliktov, môže často inšpirovať k odvážnym či dokonca 
heroickým gestám, môže dať do pohybu nové sily a zapáliť v jednotlivcoch i 
spoločenstvách novú nádej. Otvoriť a stanoviť cestu pokoja je o to náročnejšia úloha, 
o čo komplexnejšie a protirečivejšie záujmy vo vzťahoch medzi osobami, 
spoločenstvami i národmi sú v hre. Treba sa preto predovšetkým odvolávať na morálne 
svedomie a na osobnú i politickú vôľu. Pokoj totiž vyviera z hĺbky ľudského srdca a 
politickú vôľu treba zakaždým znovu obnovovať, aby sa našli nové cesty na zmierenie a 
zjednotenie osôb a spoločenstiev. Svet nepotrebuje prázdne slová, ale presvedčených 
svedkov, tvorcov pokoja, otvorených pre dialóg, odmietajúcich vylúčenie či 
manipuláciu. Nemožno totiž skutočne dospieť k pokoju, ak neexistuje presvedčivý 
dialóg mužov a žien, ktorí hľadajú pravdu mimo ideológií a rozličných názorov. Pokoj 
„treba budovať nepretržite“, je to cesta, ktorou ideme spoločne, neustále hľadajúc 
spoločné dobro a usilujúc sa zachovať dané slovo a rešpektovať právo. Vzájomné 
počúvanie môže viesť k lepšiemu vzájomnému poznaniu a úcte voči tomu druhému, a to 
až do tej miery, že v nepriateľovi uvidíme tvár brata. Mierový proces si vyžaduje 
trvalé úsilie. Je to trpezlivá snaha o hľadanie pravdy a spravodlivosti, ktorá ctí 
pamiatku obetí a ktorá krok za krokom otvára cestu k spoločnej nádeji, silnejšej ako 
odplata.  

...pokračovanie na budúci týždeň.

Senné - rozpis čítaní a obetných darov na mesiac január 
Dátum Čítania a prosby Obetné dary 

1.1.2020 
Saboslaiová Žofka, Vojník Pavol 
st., Hrešková Milka  (prosby) 

Muchová Marta 
Farkašová Olina 

5.1.2020 
Miňová Janka, Iškyová Marcelka 
Kondášová Majka  (prosby)  

Dzvoníková Milka 
Muchová Anna uč. 

6.1.2020 
Zjavenie Pána 

Hrešková Marianna, Dzvoníková 
Milka, Dušková Jozefina (prosby) 

Papcunová Paula  
Papcun Ján 

Palín - rozpis čítaní a obetných darov na mesiac január 
Dátum Čítania a prosby Obetné dary 

1.1.2020 
Iveta Čelovská, Anna  Linková 
Marcela Miťková  (prosby) 

Rodina Čelovských 

5.1.2020 
Adriana Sidorová, Lukáš Vaško  
Veronika Jarolímová  (prosby) 

Rodina Miťkových 

6.1.2020 
Zjavenie Pána 

Marta Kaššajová, Anton Ulbricht 
Iveta Čelovská  (prosby) 

Rodina Ulbrichtových 

12.1.2020 
Lívia Kaššajová, Marcela Miťková 
Lukáš Vaško  (prosby)  

Rodina Sidorových 

19.1.2020 
Adriana Sidorová, Iveta Čelovská 
Marta Kaššajová  (prosby)  

Rodina Tomkových  

26.1.2020 
Marcela Miťková, Lívia Kaššajová 
Anna Linková (prosby) 

Rodina Matinových 

Jastrabie - rozpis čítaní a obetných darov na mesiac január 
Dátum Čítania a prosby Obetné dary 

1.1.2020 
Mesarošová Martina, Hajdučková 
Anna, Šepeľaková Marta- prosby 

Kovaľoví Štefan a Erika 
Mesarošoví Ľubo aMartina 

5.1.2020 
Kovaľová Erika, Valkovičová 
Simona, Paľová Alena - prosby 

Širochmanová Natália 
Paľová Terezka 

6.1.2020 
Zjavenie Pána 

Mrázová Magdaléna, Hajdučková 
Anna, Šepeľaková Marta- prosby 

Valkovičová Simona 
Paľová Dorotka 

12.1.2020 
Valkovičová Simona, Mrázová 
Magdaléna,Hajdučková Anna-pr. 

Paľová Alena 
Kovaľová Erika 

19.1.2020 
Kovaľová Erika, Mesarošová 
Martina, Hudáková Mária- prosby 

Valkovičová Simona 
Širochmanová Natália  

26.1.2020 
Mesarošová Martina, Paľová 
Alena,Valkovičová Simona-prosby 

Kopčanská Daniela 
Kopčanský Július 

_____________________________________________________________________ 
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 - farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz Náklady na tlač sú 0,10 €. 


