
3.nedeľa po Narodení Pána,Krst Krista Pána,12.1.2020 
Pondelok              13/1 

Féria, sv. Hilár 
Senné 18.00 zdr.B.p. Štefan Dudáš aj s rodinou 

Utorok                14/1 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. Radovan a Erika s rodinou 

Streda                 15/1 
Féria 

Senné 18.00 +Michal Bady 

Štvrtok                16/1 
Féria 

 
 

 

Piatok                 17/1 
sv. Anton, spomienka 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
16.00 
17.00 

+ Ladislav a Anna (p.Tkáčová) 
+Ondrej a Zuzana 

Sobota                18/1 
Féria, Panna Mária v sobotu Senné  7.30 +Marta a Michal Stiničoví 

Nedeľa          19/1 
2.nedeľa  
cez rok A 

Senné 
Z.Široká 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 
 8.30 

+ Rozália, Ján a Milan (p.Tchurová) 
vlastný úmysel 
+Štefan Olah  
zdr.B.p. Boris Sidor 

Oznamy  
- dnes nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez 
rok. 
Milodary na kostol – Zvonček z 5.1.: Senné 84.19, Jastrabie 40.95, Palín 40.60. 
Zvonček z 6.1.: Senné 96.67, Jastrabie 47.20, Palín 99.40. v Jastrabí na kostol 
Jana Mesarošová 20€, Jozef Čuroš 50€, rod. Jozefa Mesaroša 50€. V Sennom na 
kostol rod. Muchová 50€. 
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 druhýkrát. 
- 18.1.2020 bude 12.pútnicka sobota k bl.Anke Kolesárovej v kostole 
v Pavlovciach nad Uhom. začína sa o 15.00 korunkou k B.m., o 16.00 krížová cesta 
za rodiny, o 17.00 večeradlo, o 18.00 sv. omša, o 19.00 adorácia – modlitby za 
rodiny. 
- Od 18.1. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme 
modliť pri spoločnej modlitbe. 
– na budúci nedeľu je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 3 
Ranná homília: Rozlišujme, čo nami hýbe, aby naše srdce nebolo ulicou 
Život kresťana znamená zostávať v Bohu, nasledujúc Ducha Svätého, a nie ducha sveta, 
ktorý nás vedie ku skazenosti a k neschopnosti rozlíšiť dobro od zla. V 1Jn3,22-54,6 
evanjelista hovorí o Ježišovej rade svojim učeníkom: „Zostaňte v Bohu“. Duch Svätý nie 
je iba symbol, ale nutná záruka zotrvania v Bohu. Človek môže „byť aj v tých 
najhriešnejších mestách, v tých najateistickejších spoločnostiach, no ak jeho srdce zostáva 
v Bohu“, tento muž či žena prináša spásu. Na vysvetlenie pripomenul epizódu 
prerozprávanú v Skutkoch apoštolov: Prídu do akéhosi mesta a stretnú kresťanov, ktorých 
pokrstil Ján. Pýtajú sa ich: „Prijali ste Ducha Svätého?“ No títo ani len nevedeli, že 
existuje. Koľko kresťanov aj dnes stotožňuje Ducha Svätého jedine s holubicou a nevedia, 
že „on je ten, kto ti dáva zostať v Pánovi, že je garanciou, silou na zotrvanie v Pánovi“. 
Duch sveta je protikladom k Duchu Svätému, povedal Petrov nástupca. „Ježiš pri 
Poslednej večeri nežiadal Otca, aby učeníkov odobral zo sveta“, pretože život kresťana je 
vo svete, „ale aby ich chránil pred duchom sveta, ktorý je protivníkom“. Duch sveta je 
„ešte horší než spáchanie hriechu. Je to atmosféra, ktorá ťa robí neuvedomelým, vedie ťa 
až do takého bodu, že viac nevieš rozlíšiť dobro od zla“. Naopak, aby sme zostali v Bohu, 
„musíme prosiť o dar“ Ducha Svätého, ktorý je toho zárukou. Podľa tohto „poznáme, že 
zostávame v Pánovi“. Ako však môžeme vedieť, či máme Ducha Svätého alebo ducha 
sveta? Vtedy, keď ideme smerom k duchu sveta, zarmucujeme Ducha Svätého 
a ignorujeme ho, nechávame ho bokom a náš život ide inou cestou“. Duch sveta otupuje 
svedomie zabudnutím, čo je to hriech. Duch sveta vedie k zabudnutiu, čo je to hriech. 
Pretože „hriech ťa nevzďaľuje od Boha, ak si ho uvedomíš a prosíš o odpustenie. No duch 
sveta ti dáva zabudnúť na to, čo je to hriech, a potom sme schopní všetkého. Spomenul, 
ako mu v týchto dňoch istý kňaz ukázal video, ako kresťania oslavovali nový rok 
v jednom turistickom meste, v istej kresťanskej krajine. „Oslavovali prvý deň roka 
s hroznou svetskosťou, utrácajúc peniaze a mnoho iných vecí. Duch sveta. „Je toto 
hriech?“ „Nie, môj drahý, toto je skazenosť, horšie než hriech“. Duch Svätý ťa vedie 
smerom k Bohu, a ak zhrešíš, Duch Svätý ťa chráni a pomáha ti opäť vstať. No duch sveta 
ťa vedie smerom ku skazenosti, až do tej miery, že nevieš rozlíšiť čo je dobré a čo zlé: 
všetko je to isté, všetko je rovnaké.“ Preverujme pocity a myšlienky, či sú od ducha sveta, 
alebo od Boha. Pápež František si pri tejto príležitosti spomenul na jednu argentínsku 
pieseň, v ktorej sa spieva: „Choď, choď, pokračuj... všetko je jedno, aj tak sa stretneme 
tam dole v peci“. Duch sveta ťa vedie k neuvedomelosti, „takže už nevieš rozlíšiť hriech“. 
A ako dokážem poznať, či „som na ceste svetskosti, ducha sveta, alebo či nasledujem 
Božieho ducha? – opýtal sa opäť pápež. „Apoštol Ján nám dáva jednu radu: «Milovaní, 
neverte každému duchu (teda každému pocitu, každej inšpirácii, každému nápadu), ale 
skúmajte duchov, či sú od Boha (alebo zo sveta)». Čo však znamená skúmať  duchov? Je 
to jednoducho toto: keď niečo cítiš, keď na teba príde chuť niečo urobiť alebo ti príde 



myšlienka, úsudok o niečom, polož si otázku: toto, čo cítim, pochádza od Božieho ducha, 
a či od ducha sveta?“ Ako na to? Pápež František radí spytovať sa „raz či dvakrát za deň 
alebo keď cítiš, že niečo ti prichádza na myseľ“: Táto vec, ktorú cítim, ktorú chcem 
vykonať, odkiaľ pochádza? „Od ducha sveta, či od Božieho Ducha? Urobí ma to lepším, 
alebo ma to vrhá na cestu svetskosti, ktorá je neuvedomelosťou?“Aby srdce nebolo ulicou, 
ale miestom stretnutia sa s Bohom. Ako s ľútosťou skonštatoval Svätý Otec, mnoho 
kresťanov „žije bez toho, aby vedeli, čo sa deje v ich srdci“. Preto sv. Pavol a sv. Ján 
hovoria: „neverte každému duchu“, hocičomu čo cítite, ale skúmajte to. A takto „sa 
dozvieme, čo sa v našom srdci deje“. Pretože „mnohí kresťania majú srdce ako taká ulica, 
a nevedia kto to po nej vychádza a vracia sa späť, kto to odchádza a prichádza, pretože 
nevedia skúmať, čo sa deje v ich vnútri“, poznamenal Svätý Otec. „Preto vás prosím, 
každý deň si vyhraďte trocha času, pred tým ako idete spať alebo napoludnie, kedy chcete, 
[a pýtajte sa]: Čo dnes prešlo mojím srdcom? Čo som mal chuť spraviť, na čo myslieť? 
Aký je to duch, čo mnou dnes v srdci hýbal? Boží Duch, dar od Boha, Duch Svätý, ktorý 
ma vedie vždy vpred k stretnutiu s Pánom? A či duch sveta, ktorý ma jemne, pomaličky 
vzďaľuje od Pána, a pomaly, ale isto sa skĺzavam?“ Svätý Otec na záver veriacich vyzval: 
Vyprosujme si milosť, „aby sme zostávali v Pánovi a modlime sa k Duchu Svätému, aby 
nám pomohol zotrvať v Pánovi a dal nám milosť rozlišovať duchov, čiže to, čo nami hýbe 
v našom vnútri. Nech naše srdce nie je akousi ulicou“, ale nech je miestom nášho 
stretávania sa s Bohom. 
Homília Svätého Otca Františka pri svätej omši zo Slávnosti Zjavenia Pána 
V Mt 2,1-12 sme počuli, ako mudrci začínajú vyjavením svojich úmyslov: „Videli sme jeho 
hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť“. Poklona je cieľom ich cesty, métou ich 
putovania. Keď totiž prišli do Betlehema a „uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem 
a klaňali sa mu“. Ak strácame zmysel pre adoráciu, strácame smer kráčania v kresťanskom 
živote, ktoré je kráčaním smerom k Pánovi, nie k nám. Pred týmto nebezpečenstvom nás 
varuje evanjelium, ktoré nám popri mudrcoch zobrazuje aj postavy, ktoré nie sú schopné 
klaňať sa. Je to predovšetkým Herodes, ktorý používa sloveso klaňať sa, no podvodným 
spôsobom. Prosí totiž mudrcov, aby ho informovali o mieste, kde sa nachádza Dieťa, aby, ako 
vraví, „som sa mu aj ja šiel pokloniť“. V skutočnosti sa však Herodes klaňal iba sebe samému, 
a preto sa chcel zbaviť Dieťaťa týmto klamstvom. Čomu nás to učí? Že ak sa človek neklania 
Bohu, má sklon klaňať sa svojmu egu. Takisto i život kresťana, ak neadoruje Boha, môže sa 
stať kultivovaným spôsobom potvrdzovania samých seba a vlastnej skvelosti. Takí sú 
kresťania, čo nevedia adorovať, ktorí sa nevedia modliť klaňaním sa. Je to vážne 
nebezpečenstvo: poslúžiť si Bohom namiesto slúžiť Bohu. Koľkokrát sme si zamenili záujmy 
evanjelia za svoje vlastné! Koľkokrát sme sa zahalili plášťom náboženskosti, lebo nám to 
vyhovovalo! Koľkokrát sme si poplietli moc podľa Boha, čo znamená slúžiť druhým, s mocou 
podľa sveta, čo znamená slúžiť sebe samým! Okrem Herodesa sú v evanjeliu aj iné postavy, 
ktoré nie sú schopné klaňať sa. Sú to veľkňazi a zákonníci ľudu. Veľmi presne vytyčujú 
Herodesovi, kde sa má narodiť Mesiáš: v judejskom Betleheme. Poznajú proroctvá, presne ich 
citujú. Vedia, kam treba ísť–veľkí teológova, veľkí!–ale tam nejdú. Aj z tohto nám plynie 
ponaučenie. V kresťanskom živote nestačí vedieť. Bez vychádzania zo seba, bez stretnutia, bez 
poklony nemožno poznať Boha. Teológia či pastoračná výkonnosť osožia len málo, alebo aj 
vôbec, ak neohneme kolená, tak ako mudrci, ktorí boli nielen múdrymi organizátormi cesty, 
ale aj kráčali a klaňali sa. Keď sa klaniame, uvedomujeme si, že viera sa neredukuje na akýsi 
súhrn doktrín, ale že je vzťah so živou Osobou, ktorú sa žiada milovať. Jej tvár spoznávame 
zotrvávaním tvárou v tvár s Ježišom. V adorácii objavujeme, že kresťanský život je príbeh 
lásky s Bohom, kde nestačia iba dobré idey, ale treba ho dať na prvé miesto, ako to robí 

zaľúbenec s osobou, ktorú miluje. Takouto musí byť aj Cirkev, adorátorkou zaľúbenou do 
Ježiša, svojho ženícha. Na začiatku roka znovuobjavme adoráciu ako požiadavku viery. Ak si 
dokážeme pred Ježišom kľaknúť, premôžeme pokušenie uberať sa každý svojou cestou. 
Klaňať sa totiž znamená vykonať exodus z najväčšieho otroctva, ktoré je otroctvom seba 
samých. Klaňať sa znamená klásť Boha do stredu, aby sme viac neboli skoncentrovaní na seba 
samých. Je to dávať veciam správne poradie a Bohu vyhradiť prvé miesto. Klaňať sa znamená 
uprednostniť Božie plány pred mojím časom, mojimi právami a mojimi priestormi. A prijať  
ponaučenie z Písma: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať“. Svojmu Bohu: klaňať sa 
znamená cítiť, že si s Bohom navzájom patríte. Znamená to tykať si s ním v dôvernosti, 
prinášať mu svoj život a dovoliť, aby vstúpil do našich životov. A nechať zostúpiť jeho útechu 
na svet. Klaňať sa znamená objaviť, že k modlitbe stačí iba povedať: „Pán môj a Boh môj!“ a 
nechať sa preniknúť jeho nežnosťou. Klaňať sa znamená stretať sa s Ježišom bez zoznamu 
požiadaviek, ale s jedinou požiadavkou byť s ním. Objaviť, že radosť a pokoj rastú s chválou a 
vzdávaním vďaky. Keď adorujeme, dovoľujeme Ježišovi, aby nás uzdravil a zmenil. Adorujúc 
umožňujeme Pánovi, aby nás svojou láskou premenil, prežiaril naše temnoty, aby nám dal silu 
v slabosti a odvahu v skúškach. Klaňať sa znamená ísť k podstate, je to cesta detoxikácie, 
zbavenia sa závislostí na mnohých zbytočnostiach, ktoré znecitlivujú naše srdce a ohlupujú 
myseľ. Adorujúc sa totiž učíme odmietať to, čomu sa nehodno klaňať–bôžikovi peňazí, 
bôžikovi konzumu, bôžikovi pôžitku, bôžikovi úspechu, nášmu egu postavenému za bôžika. 
Klaňať sa znamená umenšiť sa pred pohľadom Najvyššieho a uvedomiť si, že veľkosť života 
nespočíva v tom, koľko máme, ale koľko milujeme. Klaňať sa znamená uznať sa za bratov a 
sestry zoči-voči tajomstvu lásky, ktoré prekonáva každú vzdialenosť. Znamená to čerpať dobro 
z jeho prameňa a v Bohu, ktorý je blízky, nachádzať odvahu priblížiť sa k ostatným. Klaňať sa 
znamená vedieť mlčať pred božím Slovom, aby sme sa naučili hovoriť slová, ktoré nezraňujú, 
lež utešujú. Klaňať sa je gesto lásky, ktoré mení život. Znamená to konať tak ako mudrci: 
priniesť Pánovi zlato na znak toho, že nič nie je vzácnejšie ako On. Prinášať mu kadidlo na 
znak toho, že iba s Ním sa náš život dvíha do výšav. Predložiť mu myrhu, ktorou sa mazali 
zranené a strýznené telá, aby sme Ježišovi sľúbili, že budeme na pomoci našim vyraďovaným 
a trpiacim blížnym, lebo v nich je On. Zvyčajne sa vieme modliť, prosíme Pána, ďakujeme 
mu, ale Cirkev musí ísť ešte ďalej v modlitbe klaňania sa, potrebuje rásť v adorácii. Je to 
múdrosť, ktorej sa musíme učiť každý deň. Modliť sa klaňaním, modlitbou adorácie. Dnes si 
môže každý z nás položiť otázku: „Som adorujúcim kresťanom?“ Mnohí kresťania, ktorí sa 
modlia, nevedia adorovať. Klaďme si túto otázku. Nájdime si časy na adoráciu v priebehu 
našich dní a vytvárajme priestor adorácii v našich spoločenstvách. Je na nás ako Cirkvi 
praktizovať slová, ktoré sme sa modlili dnes v žalme: „Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy 
sveta“. V adorácii objavíme aj my, tak ako mudrci, zmysel nášho putovania. A tak, ako 
mudrci, pocítime „nesmiernu radosť. 

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

12.1.2020 
Nemčíková Eva, Beľan Ján   
Baňasová Danielka (prosby) 

Padová Agneska 
Dzvoníková Marienka 

19.1.2020 
Tkáčová Anna, Vološin Miroslav 
Dušková Jozefina  (prosby) 

Iškyová Marienka 
Hrešková Marianna 

26.1.2020 
Farašová Marcelka, Dzvoníková Milka, 
Tkáč Marián (prosby) 

Kukráková Anna 
Obšitníková  Monika 

____________________________________________________________________ 
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 €. 


