
2.nedeľa po Narodení Pána, 5.1.2020 
Pondelok              6/1 

Zjavenie Pána 
slávnosť 

Senné 

Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Helena a Andrej Boruchoví 
za farnosť 
zdr.B.p. a dary D.Sv. pre Antóniu 

Utorok                7/1 
Féria, sv. Rajmund 

   

Streda                 8/1 
Féria Senné 18.00 +Stanislav Farkaš 

Štvrtok                 9/1 
Féria    

Piatok                 10/1 
Féria 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
16.00 
17.00 

+Ján Hreško 

Sobota                11/1 
Féria Senné  7.30 +Dezider Ondo 

Nedeľa          12/1 
3.nedeľa po narod.Pána 

Krst Krista Pána 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Ján a Anna Iškyoví 
zdr.B.p. Eva Jenčiová, živ.jub. 
+Karolína (p.Fiľ) 

Oznamy  
- o týždeň nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie 
cez rok. 
- Požehnanie domov bude – v Sennom dnes 5.1. a zajtra 6.1., v Palíne v sobotu 11.1., 
v Jastrabí 12.1. od 12.30hod. 
Milodary na kostol – Zvonček z 22.12.: Palín 41.90. z 25.12.: Palín 84.20. z 26.12.: 
Palín 81€. z 29.12.: Senné 101.38, Palín 36.30., Jastrabie 44.60, Zvonček z 1.1.: 
Senné 130.07, Palín. v Jastrabí na kostol p. Ignác Mráz 50€. Zbierka pre rodiny 
postihnuté Prešov: Senné 305€, Palín 202€, Jastrabie 118.50. Jasličky: Senné 
21.50, Palín 32€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 
 
Ohlášky: Senné- sv.manželstva rozhodli sa prijať Peter DZURJO, r.k. zo Senného, 
syn Ľubomíra a Štefánie rod. Halasovej a Martina ČVERČKOVÁ, gr.kat. z Vinného, 
dcéra Miroslava a Paulíny rod. Matušinovej sa ohlasujú po prvýkrát. 
 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 2 
Posolstvo na Svetový deň pokoja 2020 1. január 2020 
Pokoj ako cesta nádeje: dialóg, zmierenie a ekologické obrátenie 
...pokračovanie z minulého týždňa. 
V právnom štáte môže byť demokracia významnou paradigmou tohto 
procesu, keďže je založená na spravodlivosti a na snahe chrániť práva 
každej osoby, zvlášť ak je slabá a marginalizovaná, pri neustálom hľadaní 
pravdy. Ide o postupne rastúcu sociálnu stavbu, do ktorej  každý 
zodpovedne prináša svoj príspevok na všetkých úrovniach spoločnosti – 
miestnej, národnej i svetovej. Ako zdôraznil sv.Pavol VI.: „Dvojitá 
požiadavka rovnosti a spolurozhodovania smeruje k podpore určitého typu 
demokratickej spoločnosti...  Inak povedané: je dôležitá výchova k politickému 
životu, ktorá má jednotlivcovi okrem znalosti jeho práv objasniť aj ich nevyhnutný 
korelát: poznanie jeho povinností voči druhým. Zmysel a plnenie povinnosti je 
podmienené schopnosťou sebaovládania, prijatím zodpovednosti a hraníc v 
uplatňovaní slobody jednotlivca i jednotlivých skupín.“ Naopak, rozdelenie 
medzi členmi spoločnosti, nárast sociálnej nerovnosti a odmietanie 
používať nástroje na zaistenie ľudského integrálneho rozvoja, ohrozuje 
dosahovanie spoločného dobra. Avšak trpezlivá práca, založená na sile 
slova a pravdy, môže prebudiť v ľuďoch schopnosť súcitu a tvorivej 
solidarity. V našej kresťanskej skúsenosti si neustále pripomíname Krista, 
ktorý dal svoj život za naše zmierenie. Cirkev sa naplno podieľa na hľadaní 
spravodlivého poriadku, pričom naďalej slúži spoločnému dobru a živí 
nádej na pokoj prostredníctvom odovzdávania kresťanských hodnôt, 
morálneho učenia, sociálnych a vzdelávacích diel. 3.Pokoj – cesta zmierenia 
v bratskom spoločenstve. Biblia, zvlášť prostredníctvom slov prorokov, 
pripomína ľudskému svedomiu a národom zmluvu Boha s ľudstvom, ktorá 
obsahuje vzdanie sa túžby po ovládaní druhých a osvojenie si pohľadu na 
druhých ako na osoby, Božie deti, bratov a sestry. Druhých nikdy 
nesmieme vymedziť len tým, čo možno povedali alebo urobili, ale máme si 
ich vážiť pre prísľub, ktorý v sebe nesú. Iba ak si vyberieme cestu 



vzájomnej úcty, môžeme prelomiť špirálu pomsty a nastúpiť cestu nádeje. 
Táto cesta zmierenia nás pozýva, aby sme v hĺbke svojho srdca našli silu 
odpustiť a schopnosť spoznať v druhých bratov a sestry. Keď sa naučíme 
žiť v odpúšťaní, porastie naša schopnosť stávať sa mužmi a ženami 
pokoja. To, čo platí o mieri v sociálnom kontexte, platí aj v oblasti politiky 
a ekonomiky, pretože pokoj preniká všetky rozmery spoločenského života: 
nikdy nebude skutočný pokoj, ak  nebudeme schopní vybudovať 
spravodlivejší ekonomický systém. „Prekonanie zaostalosti si vyžaduje nielen 
zlepšenie transakcií, založených na výmene, nielen samotnú premenu asistenčných 
štruktúr verejnej povahy, ale najmä úsilie o postupnú otvorenosť k takým formám 
ekonomickej činnosti, ktoré sú v celosvetovom meradle charakterizované kvótami 
nezištnosti a spoločenstva“. 4. Pokoj – cesta ekologického obrátenia. „Ak nás 
zlé chápanie našich princípov niekedy zviedlo k ospravedlňovaniu 
zneužívania prírody alebo k despotickej nadvláde človeka nad stvorením, 
alebo k vojnám, nespravodlivosti a násiliu, musíme ako veriaci uznať, že v 
takomto prípade sme boli neverní pokladu múdrosti, ktorý by sme mali 
strážiť.“ S ohľadom na dôsledky nášho nepriateľstva voči druhým, 
nedostatku úcty voči spoločnému domu a hrubého vykorisťovania 
prírodných zdrojov – ktoré sa považujú iba za nástroje bezprostredného 
zisku, bez ohľadu na miestne spoločenstvá, spoločné dobro a prírodu – 
potrebujeme ekologické obrátenie. Nedávna synoda o Amazónii nás 
povzbudzuje k tomu, aby sme znovu naliehavo apelovali na vytvorenie 
mierumilovného vzťahu spolužitia medzi spoločenstvami a zemou, medzi 
prítomnosťou a minulosťou, medzi skúsenosťou a nádejou. Táto cesta 
zmierenia je tiež výzvou na počúvanie a kontempláciu sveta, ktorý nám Boh 
daroval, aby sme z neho spravili náš spoločný domov. Zveril nám totiž 
prírodné zdroje, mnohé formy života a tiež našu zem, aby sme ju „obrábali 
a strážili“ aj pre budúce generácie, prostredníctvom zodpovedného a 
účinného prispenia každého z nás. Okrem toho potrebujeme zmeniť svoje 
zmýšľanie a pohľad, aby sme sa väčšmi otvorili stretnutiu s druhými a 
prijatiu daru stvorenia, ktoré odráža krásu a múdrosť svojho Stvoriteľa. 
Z toho vyplývajú zvlášť hlboké dôvody pre to, aby sme obývali náš 
spoločný dom novým spôsobom, aby sme jedni druhých prijímali aj s ich 
odlišnosťami, oslavovali a rešpektovali život, ktorý sme dostali a usilovali 
sa o také životné podmienky a modely spoločnosti, ktoré podporia rozvoj a 
pretrvanie života v budúcnosti, ako aj rozvoj spoločného dobra celej 
ľudskej rodiny. Ekologické obrátenie, na ktoré vyzývame, nás povedie k 

novému pohľadu na život, keď si uvedomíme veľkodušnosť Stvoriteľa, 
ktorý nám daroval zem a ktorý nás povoláva radostne sa o ňu deliť s 
druhými v striedmosti. Takéto obrátenie sa chápe integrálne, ako zmena 
vzťahov k našim sestrám a bratom, k iným živým bytostiam, k stvoreniu v 
jeho bohatej pestrosti a k Stvoriteľovi, ktorý je pôvodcom a zdrojom 
každého života. Od kresťanov si to vyžaduje „aby sa vo vzťahoch so 
svetom, ktorý nás obklopuje, prejavili všetky dôsledky nášho stretnutia s 
Ježišom“. 5.Dostaneme toľko, v koľko dúfame. Cesta zmierenia si 
vyžaduje trpezlivosť a dôveru. Nezískame pokoj, ak v neho nedúfame. V 
prvom rade to znamená, že treba veriť v možnosť pokoja, veriť, že tí 
druhí potrebujú pokoj práve tak ako my. V tomto sa možno inšpirovať 
Božou láskou ku každému z nás: láskou oslobodzujúcou, nekonečnou, 
bezodplatnou a neúnavnou. Strach je často zdrojom konfliktov. Je teda 
dôležité prekročiť naše ľudské strachy a uznať, že pred tým, ktorý nás 
miluje a očakáva ako Otec strateného syna, sme deťmi v núdzi. Kultúra 
stretnutia je v rozpore s kultúrou ohrozovania. Z každého stretnutia robí 
totiž možnosť a dar veľkodušnej Božej lásky. Vedie nás prekračovať 
hranice našich úzkych obzorov a neustále nás povzbudzuje, aby sme 
prežívali ducha univerzálneho bratstva, ako deti jediného nebeského Otca. 
Na tejto ceste podporuje Kristových učeníkov aj sviatosť zmierenia, 
ktorú Pán dal pokrsteným na odpustenie hriechov. Táto sviatosť Cirkvi, 
ktorá obnovuje jednotlivcov i spoločenstvá, nás pozýva k obráteniu 
pohľadu na Ježiša, ktorý „zmieril všetko so sebou“; a požaduje, aby sme 
zanechali akékoľvek násilie v myšlienkach, slovách i skutkoch, či už voči 
blížnym alebo voči stvoreniu. Milosť Boha Otca sa dáva ako 
bezpodmienečná láska. Keďže sme v Kristovi prijali jeho odpustenie, 
môžeme sa vydať na cestu a ponúknuť pokoj mužom a ženám našej doby. 
Deň po dni nám Duch Svätý vnuká správne postoje a slová, aby sme sa stali 
tvorcami spravodlivosti a pokoja. Nech nás Boh pokoja požehnáva a príde 
nám na pomoc. Nech nás sprevádza Mária, Matka Kniežaťa pokoja a Matka 
všetkých národov na zemi, a nech nás podporuje na každom kroku na ceste 
zmierenia. Nech každý človek, ktorý príde na tento svet, môže okúsiť 
život v pokoji a naplno rozvinúť prísľub lásky a života, ktorý v sebe 
nosí. Pápež František 

_____________________________________________________________________ 
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 €. 


