
4.nedeľa cez rok A, 2.2.2020 
Pondelok              3/2 

Féria, sv. Blažej 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.30 
17.15 
16.15 

+Blažej Ličák 
zdr.B.p. sr.Lumena a na jej úmysel  
+Felix Majerník, 8.r. 

Utorok                4/2 
Féria Senné  17.00 Gr.kat. liturgia 

Streda                 5/2 
sv. Agáta, spomienka 

Senné 
Z.Široká 
Palín 

18.00 
17.00 
17.00 

+Ján a Mária Bodnároví 
od 16.00 spovedanie 
Gr.kat. liturgia,od 16.30 spoveď a liturgia 

Štvrtok                6/2 
sv. Pavol Miki a spoločníci 

Senné 7.30 + Mária Muchová  

Piatok                 7/2 
Féria, 1.piatok v mesiaci 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
16.00 
17.00 

+Michal a Anna a ich rodičia 
+Milan Mráz 
zdr.B.p. novomanželia Schneideroví 

Sobota                8/2 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné  7.30 +Eduard Jožio 

Nedeľa           9/2 
5.nedeľa  
cez rok A 

Senné 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.30 
 8.00 
 9.15 

+Ján Saboslay 
Gr.kat. liturgia 
+z rod. Tchurovej 
zdr.B.p.Hanka Vargová 

Oznamy – v piatok po sv. omši v Sennom bude ako vždy biblické stretko, pozývam všetkých, 
obvykle od 18.30 do 19.30. 
Milodary na kostol – Zvonček z 26.1.: Senné 84.66, Jastrabie 41.40, Palín 25.20. 
Zbierka na kostol: Senné 148€, Jastrabie    €. Na kostol v Jastrabí p.Mária Ihnátová 50€.Na 
kostol v Sennom rod. Ľubomíra Dzurja 100€.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 
- v pondelok je sv. Blažeja, na konci sv. omší bude požehnanie hrdiel. 
- 2.2.2020 je 24.svetový deň zasväteného života. V modlitbách za všetkých zasvätených! 
- 8.2.2019 je 6.medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Medzinárodný deň určil 
Svätý Otec František 8. február, deň liturgickej spomienky na sv.Jozefínu Bakhitu, otrokyňu zo Sudánu 
je patrónkou boja proti novodobému otroctvu. 
– prvopiatkový týždeň, spovedám pred a po sv. omši. Sv. Oltárna bude vyložená v Palíne 
v pondelok od 15.00 a požehnanie so sv.oltárnou pred sv. omšou, v Jastrabí v piatok od 15.00 
a požehnanie pred sv. omšou, v Sennom v piatok od 14.45 až do sv. omše s požehnaním pred 
sv. omšou.  
- Chorých v Sennom navštívim v piatok 7.2.2020 od 8.00 hod. 
Ohlášky: Senné: sv.manželstva rozhodli sa prijať Ing. Jakub FARKAŠ, r.k. zo Senného, syn 
Juraja a Marcely rod. Šafinovej a Vanesa MACKOVÁ, gr.kat. z Michaloviec, dcéra Rastislava 
a Zlatice rod. Urbanovej sa ohlasujú po prvýkrát. 
Palín: sv.manželstva rozhodli sa prijať Miroslav ŠVÁB, r.k. z Košice-Šaca, syn +Karola 
a Ivety rod. Brezákovej a Zuzana JAROLIMOVÁ, r.k. z Palína, dcéra Jozefa a Anny rod. 
Nemcovej sa ohlasujú po druhýkrát. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 6 
Sviatok Obetovania Pána - Deň zasväteného života 
Kresťanský sviatok Obetovanie Pána, známy pod ľudovým názvom Hromnice, sa v 
katolíckej cirkvi slávi aj ako Deň zasväteného života. Pripadá na 2. februára a 
katolícka cirkev na Slovensku aj vo svete tento deň venuje pozornosť tým, ktorí 
zasvätili život Bohu a službe ľuďom. Zasvätené osoby v mužských i ženských 
rehoľných kongregáciách, inštitútoch a združeniach pomáhajú tým, čo sú v sociálnej, 
duchovnej, prípadne materiálnej núdzi – opusteným ženám, starým a chorým. 
Aktivizujú sa v službe výchove detí a mládeže, usilujú sa o pozdvihnutie Rómov. 
Činnosť rehoľníkov a rehoľníčok, ktorí vždy stoja pri konkrétnych ľuďoch v ich 
ťažkostiach a problémoch, je potrebná a prospešná aj v súčasnosti.Sviatok Obetovania 
Pána sa slávi na 40. deň po narodení Ježiša a veriaci si pripomínajú udalosť, keď 
Panna Mária s Jozefom priniesli dieťa Ježiša do chrámu v Jeruzaleme, aby ho zasvätili 
Bohu Otcovi. V katolíckych kostoloch sa v tento sviatok koná obrad požehnania 
sviec, liturgia svetla ako symbol očisty a procesia. Posväteným sviecam, nazývaným 
hromničky, sa podľa tradície pripisovala ochrana pred hromom a bleskom, preto sa 
zapaľovali počas búrky, ale aj pri iných príležitostiach. Aj v súčasnosti mnohí veriaci 
prichádzajú na Hromnice do kostolov so sviecami, aby si ich dali posvätiť a v 
zložitých situáciách ich zapaľujú vo svojich príbytkoch. Východná cirkev 
označuje Hromnice ako stretnutie Pána, keďže podľa Biblie spravodlivý Simeon sa v 
tento deň stretol so Spasiteľom sveta. Súčasťou obradov v chrámoch je takisto 
svätenie sviec. V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa Hromnice nazývajú 
Predstavenie Pána Ježiša. V Evanjeliu podľa Lukáša sa uvádza, že Mária a Jozef 
priniesli dieťatko Ježiša do jeruzalemského chrámu, aby ho predstavili Pánovi. V 
niektorých evanjelických cirkevných zboroch sa v tento sviatok konajú služby Božie. 
Korene tohto sviatku siahajú do 5. storočia po Kristovi. Názov Hromnice je odvodený 
od posvätených sviečok, ktoré veriaci považovali za symbol Ježiša Krista. V cirkvi sa 
obvykle konal sprievod okolo kostola s horiacimi sviecami, ktoré boli špeciálne 
požehnané na tento účel. Pápež Gelasius zaviedol tento zvyk v roku 494, aby ním 
nahradil sprievod s horiacimi sviečkami, ktorý bol súčasťou pohanskej slávnosti. 
V katolíckej cirkvi sa vo sviatok Obetovania Pána slávi aj Deň zasväteného života. V 
tento deň sa už tradične stretávajú biskupi s rehoľníkmi a rehoľníčkami pôsobiacimi 
na území ich diecéz. Na Slovensku sa k sviatku Hromníc viazali rôzne ľudové zvyky. 
Napríklad gazdiné v tento deň varili dlhé cestoviny, aby rastliny narástli dlhé. Druhý 
február bol takisto dôležitým dňom pri predpovediach počasia a úrody. Podľa 
ľudových pranostík teplé počasie na Hromnice bolo neželané, lebo znamenalo dlhú 
zimu a slabú úrodu. Naopak, zima v tento sviatok signalizovala skorý príchod jari. 



Dokumentujú to viaceré ľudové porekadlá. Napríklad „Raduje sa gazda, keď 
na Hromnice dve pre zimu musí obliecť kabanice – príde skorá jar“, alebo „Radšej 
vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli“ 
Svetový deň zasväteného života, známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený 
pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Druhý vatikánsky koncil 
hovorí, že rehoľný život nepopierateľne patrí k životu a svätosti Cirkvi. Je prítomný v 
Cirkvi od samého počiatku a nikdy nezanikne, lebo je jej nevyhnutným a 
konštitutívnym prvkom, vyjadrujúcim jej povahu. Sám Ježiš dal vznik tejto forme 
života, keď povolával tých, ktorých si vybral, aby všetko zanechali a išli za ním. 
Tento jeho čin sa v nasledujúcich storočiach postupne rozvinul do mnohorakých 
foriem zasväteného života. Rehoľníci a rehoľníčky, ktorí sa úplne venujú 
kontemplácii, sú osobitným spôsobom obrazom Krista rozjímajúceho na vrchu. Tí, 
ktorí žijú činným životom, predstavujú Ježiša ako hlása zástupom Božie kráľovstvo, 
ako uzdravuje chorých a ranených, ako hriešnikov privádza k čnostnému životu, alebo 
ako žehná deti a všetkým robí dobre. Osoby v sekulárnych inštitútoch v zvláštnej 
syntéze spájajú hodnoty zasvätenia a svetského postavenia tým, že prežívajú svoje 
povolanie vo svete a v spojitosti so svetom, snažiac sa ako kvas všetko preniknúť 
duchom evanjelia. Zasvätený život je vzorom svätosti Cirkvi, lebo odzrkadľuje 
spôsob života samého Krista. Je to tak preto, lebo sa v ňom najhojnejšie prejavujú 
evanjeliové dobrá a najplnšie sa realizuje cieľ Cirkvi, ktorým je posvätenie ľudstva. 
Zasvätený život je predzvesťou a istým spôsobom anticipovaním príchodu budúcej 
epochy, keď príde plnosť nebeského kráľovstva. Zasvätené osoby majú podstatnú 
úlohu v Cirkvi. Zapojení do miestnych komunít prinášajú zasvätení muži a ženy 
prítomnosť Krista všetkým koho cez deň stretnú. Sú špeciálnym pokladom v Cirkvi, 
lebo dovoľujú Ježišovej láske, aby sa stala dotknuteľnou. Celý svoj život venujú 
nasledovaniu Krista, a tak práve zasvätení sú schopní dostať sa k tým, čo sú na okraji 
spoločnosti a priniesť odkaz Evanjelia všetkým, čo to potrebujú. Zaujímavé postrehy 
zo štatistiky zasväteného života v USA: až 90 % ľudí pomáhalo pred vstupom do 
rehoľnej spoločnosti v nejakej službe v Cirkvi. Prvé volanie počula polovica, keď 
mali 18 rokov a menej. Až 90 percent praktizovali nejakú formu pravidelnej modlitby, 
najčastejšie eucharistickú adoráciu alebo ruženec. Šesť z desiatich malo duchovné 
vedenie pred vstupom do rehoľnej spoločnosti. 
Ranná homília pápeža Františka: Treba evanjelizátorov, ktorí sú plní 
života a radosti 
Nehanbime sa aj navonok vyjadriť radosť zo stretnutia s Pánom. Evanjelium bude napredovať 
v šírení jedine s evanjelizátormi, ktorí sú plní života a radosti. Radosti, ktorá potom pokračuje i 
„pri stole spoločne s rodinou“.Svätý Otec v homílii vychádzal z prvého liturgického čítania z 2 
Sam 6,12b-15.17-19 o tom, ako Dávid spolu s celým izraelským ľudom oslavoval návrat 
Archy Zmluvy do Jeruzalema. Ľud oslavuje, pretože Boh je nablízku. Ako pripomenul pápež, 
Archa bola ukradnutá, a jej návrat „je pre ľud obrovskou radosťou“. Ľud cíti, že Boh mu je 
nablízku a oslavuje. A kráľ Dávid je s ním, je na čele procesie, obetoval býčka a vykŕmené 
teľa. Spolu s ľudom potom jasá, spieva a tancuje „z celej sily“.„Bola to oslava: radosť Božieho 
ľudu, že Boh je s nimi. A Dávid? Tancuje. Tancuje pred ľudom, vyjadruje svoju radosť bez 
hanby; je to duchovná radosť zo stretnutia s Pánom: Boh sa vrátil k nám. A toto nám dáva 
veľkú radosť. Dávid nemyslí na to, že je kráľ a že kráľ sa musí držať v odstupe od ľudu, ako 

jeho výsosť, s odstupom... Dávid miluje Pána, raduje sa z tejto udalosti prenesenie Pánovej 
archy. Vyjadruje toto šťastie, túto radosť tancujúc a istotne aj spieval, tak ako celý ľud.“ Aj 
nám sa stáva, že cítime radosť „keď sme s Pánom“ a možno vo farnosti alebo v obciach ľudia 
i oslavujú, skonštatoval Svätý Otec. Ako pripomenul, aj vtedy, keď Izraeliti objavili stratenú 
knihu Zákona v časoch Nehemiáša, aj vtedy „ľud plakal od radosti“ a aj doma pokračoval 
v oslave. Nepohŕdať spontánnymi prejavmi radosti. Text proroka Samuela ďalej opisuje návrat 
Dávida do svojho domu, kde nachádza jednu zo svojich žien, Michol, Saulovu dcéru. Tá ho 
prijíma s opovrhnutím. Keď videla kráľa tancovať, hanbila sa za neho a karhala ho slovami: 
„Zahanbil si sa tancovaním ako nejaký niktoš, ako jeden z ľudu?“ „Je to pohŕdanie pravou 
nábožnosťou, spontánnosťou radosti byť s Pánom. Dávid jej vysvetľuje: „Pozri, bol to dôvod 
na radosť. Na radosť v Pánovi, lebo sme priniesli Archu domov!“ Ona ním pohŕda. A Biblia 
hovorí, že táto pani – volala sa Michol – kvôli tomu nemala deti. Pán ju potrestal. Keď 
kresťanovi chýba radosť, ten kresťan nie je plodný; keď chýba radosť v našom srdci, nie  je tu 
plodnosť.“ Treba radostných evanjelizátorov. Ako zdôraznil pápež, radosť sa nevyjadruje len 
duchovne, ale aj delením sa s ňou navonok. Dávid v ten deň po požehnaní rozdal «po jednom 
bochni chleba, po jednom datľovom a po jednom hroznovom koláči», aby každý oslavoval aj 
vo svojom dome. „Božie slovo sa nehanbí oslavovať“, povedal Svätý Otec a dodal: „Je pravda, 
niekedy nebezpečenstvo radosti spočíva v tom, že sa zájde mimo, v domnení že to je všetko. 
Nie: ide tu o ovzdušie radosti“. Pápež František pripomenul, že o tomto aspekte hovorí sv. 
Pavol VI. v apoštolskej exhortácii Evangelii nuntiandi a vyzýva k radosti. Svoju homíliu 
zakončil výzvou: „Cirkev nepôjde vpred, Evanjelium nepôjde vpred s nudnými a zatrpknutými 
evanjelizátormi. Nie. Bude napredovať jedine s evanjelizátormi, ktorí sú radostní, plní života. 
Plní radosti prijímať Božie slovo, radosti byť kresťanmi, radosti napredovať, schopní 
oslavovať bez toho, že by sa za to mali hanbiť. A nie tak ako táto pani Michol formálni 
kresťania, uväznení vo formalizme.“ 
Modlitba pred pripojením do internetu  
Všemohúci večný Bože, ty si nás stvoril na svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, 

pravdivé a krásne hľadali predovšetkým v božskej osobe tvojho jednorodeného Syna, nášho 
Pána Ježiša Krista. Prosíme ťa, daj, aby sme na orodovanie svätého Izidora, biskupa a 

učiteľa, na cestách internetom viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé tebe, 
a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou.  

Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
 (Imprimatur: Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis. Bratislavae, die 30. Septembris 2008. 
Nr. 455/2008.) Autorom modlitby je Fr. John Zuhlsdorf. Sv. Izidor je patrónom internetu. 

 
Palín - rozpis čítaní a obetných darov na mesiac február 

Dátum Čítania a prosby Obetné dary 

2.2.2020 
Anna Linková, Iveta Čelovská 
Marcela Miťková  (prosby)  

Rodina Miťkových 

9.2.2020 
Lívia Kaššajová, Lukáš Vaško  
Adriana Sidorová  (prosby) 

Rodina Kontuľových 

16.2.2020 
Marta Kaššajová, Marcela Miťková 
Anna Linková  (prosby) 

Rodina Tomkových 

23.2.2020 Adriana Sidorová, Veronika Jarolímová                   
Iveta Čelovská (prosby)  

Rodina Bakajsových 

____________________________________________________________________ 
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 €. 


