
6.nedeľa cez rok A, 16.2.2020 
Pondelok              17/2 

Féria 
   

Utorok                18/2 
Féria 

  
 

Streda                 19/2 
Féria 

   

Štvrtok               20/2 
Féria 

  9.00 Dekanátne kňazské rekolekcie 

Piatok                 21/2 
Féria, sv. Peter Damiani 

   

Sobota               22/2 
Katedra sv. Petra,sviatok 

Senné 15.00 sobáš a sv.omša za novomanželov 

Nedeľa          23/2 
7.nedeľa  
cez rok A 

Senné 
Senné 
Jastrabie 
Palín 
Palín 

10.30 
 8.30 
 8.00 
 9.15 
 7.30 

+Albína a Milan Andrejoví 
Gr.kat. liturgia 
zdr.B.p. Mária, Martin a Erika 
zdr.B.p. Katarína s rodinou 
Gr.kat. liturgia 

 
Oznamy  
- Na budúcu nedeľu sú zbierky na kostol. 
– biblické stretko tento týždeň nebude. 
Milodary na kostol – Zvonček z 9.2.: Senné 70.44, Jastrabie 35.20, Palín 24€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 
- Palín: dnes v nedeľu 16.2.2020 o 15.00hod bude v kostole v Palíne ekumenická 
bohoslužba s o. Markom Kačkošom, pastorom ref. kresť. cirkvi. 
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 tretíkrát. 
- od poludnia 21.februára do polnoci 22.februára, sa môže za zvyčajných podmienok získať 
úplné odpustky, tým, že sa nábožne navštívi katedrálny chrám, pre nás v Košiciach, a tam sa 
pomodlí Otče náš a Verím v Boha. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 8 
Arcibiskup Bober listom povzbudil kňazov v službe trpiacim a chorým 
Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober povzbudil svojich bratov 
kňazov, ktorí vykonávajú svoju službu v prospech trpiacich a chorých, osobitným 
listom. Prejavil v ňom svoje poďakovanie a uznanie za ich činnosť a pridal slová 
modlitby a Božieho požehnania pre ich "vzácnu službu". "V nemocničnej 
pastorácii slúžite pacientom, ktorí sú denne odkázaní na vašu duchovnú pomoc, na 
vaše dobré slovo, dobrú radu a potešenie vo sviatostiach, ktoré im sprostredkujete. 
Cez vás sa ich dotýka sám Ježiš, ktorý nikdy neodvracia pohľad od zraneného 
ľudstva. A podobne aj vy, máte oči, ktoré vidia, ktoré si všímajú, pretože hľadia 
do hĺbky a nikoho nevylučujú,". "Milí bratia v kňazskej službe trpiacim a chorým. 
V týchto dňoch vám chcem adresovať poďakovanie, uznanie a zároveň slovo 
povzbudenia, pretože sa blíži výročný Deň chorých a trpiacich, o ktorých sa 
staráte a ktorým slúžite. (...) Zachovajte si ľudskosť a osobný prístup k všetkým 
pacientom i zdravotníckemu personálu. Pamätajte, že chorého človeka sprevádza 
aj jeho rodina, ktorá trpí a tiež potrebuje potechu a blízkosť. Všetci od vás 
očakávajú podporu, starostlivosť, záujem a lásku,". "Vaša služba je ťažká a 
únavná, no je veľmi potrebná a nenahraditeľná. Je obdivuhodné, ako jedine s 
pomocou zhora dokážete zvládať toľko ľudského trápenia a nachádzať potrebné 
slová povzbudenia pre každého, kto vás poprosí o duchovné sprevádzanie počas 
hospitalizácie. Vydržte a nájdite si čas aj na vyčistenie mysle a doplnenie 
duchovných síl. Ježiš je prameňom sily nielen pre trpiacich, ale aj pre svojich 
verných služobníkov, ktorí sa namáhajú a sú preťažení,". V rámci pastoračnej 
starostlivosti v nemocniciach na území Košickej arcidiecézy, biskup v týchto 
dňoch ukončuje návštevu všetkých nemocničných kaplniek. Stretol sa s 
nemocničnými duchovnými, pacientmi i personálom. V Košickej arcidiecéze je 12 
nemocničných kaplniek, ktoré spravujú buď kňazi určení výlučne pre túto 
špecifickú pastoráciu (5), alebo kňazi z konkrétnych farností. Do ďalších 
nemocníc, aj do tých, kde kaplnky nie sú, prichádzajú kňazi priamo z farností 
(desať). V samotných Košiciach sú štyri nemocničné kaplnky: Kaplnka Povýšenia 
sv. Kríža v nemocnici Luisa Pasteura na košickej Terase; Kaplnka Dobrého 
Pastiera vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb; Kaplnka Panny Márie 
pomocnice kresťanov na košickom sídlisku Juh; Kaplnka Božieho milosrdenstva v 
železničnej nemocnici. Nemocničné kaplnky sú aj v mestách Bardejov, Humenné, 
Michalovce, Prešov, Snina, Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou. 



Na Slovensku sa začína jubilejný desiaty Národný týždeň manželstva  
Valentínsky týždeň je už roky aj na Slovensku prepojený s Národným týždňom 
manželstva (NTM). Na Slovensku práve vstupuje do svojho 10-teho ročníka. Opäť 
prináša veľa podnetov a inšpirácií pre manželov a zaľúbené dvojice, ako svoj vzťah 
spestriť a prehĺbiť. Popritom je to však aj dobrý dôvod ohliadnuť sa a pozrieť na 
históriu slovenského NTM  a je príležitosťou zastaviť sa, aby si dvojice pripomenuli 
svoju spoločnú históriu: ako ich príbeh začal; čo spolu dosiahli; ako prekonali náročné 
obdobia; čo ich vo vzťahu baví; aké hodnoty vyznávajú a žijú. Spomienky na 
spoločnú históriu prirodzene vedú k vďačnosti za spoločný vzťah aj za človeka, 
s ktorým príbeh tvoríme. A v neposlednom rade téma NTM 2020 pripomína, že 
budúce kapitoly spoločného príbehu píšeme už dnes. Tohtoročný NTM je najmä 
o originálnych príbehoch jednotlivých dvojíc. Organizátori NTM ponúkajú aj online 
kurz Spokojné manželstvo. Tí, ktorí sa rozhodnú prejsť týmto kurzom, získajú 
množstvo podnetov k tomu, aby lepšie porozumeli a tiež urobili konkrétne kroky 
preto, aby sa vo vzťahu cítili spokojnejší. Jednotiacou aktivitou NTM 2020 sú Večery 
príbehov, ktoré sa počas Týždňa manželstva konajú na viac ako 20 miestach od Sniny 
až po Bratislavu. Sú to spoločenské večery, kde si manželia vypočujú zaujímavé 
príbehy zo života iných párov a zaspomínajú na tie vlastné. A to v príjemnom 
prostredí s večerou, prípadne s občerstvením. Zaujímavé zistenia odborníkov. Závery 
britského výskumného inštitútu Marriage Foundation priniesli nové zistenia 
o rozpadoch rodín. Podľa výsledkov výskumu až takmer tretina párov uvádza 
„vzájomné odcudzenie“ ako príčinu ich rozvodu. Aj preto priniesť párom podnety pre 
občerstvenie ich vzťahu môže byť skutočne vitálne. A Národný týždeň manželstva 
vytvára k tomu množstvo príležitostí. 
 

Pápež František zveril chorých i zdravotníkov Uzdraveniu nemocných 
V utorok 11. februára Cirkev slávila liturgickú spomienku Lurdskej Panny Márie, 
spojenú so Svetovým dňom chorých. Vo Vatikáne bol v tento deň štátny sviatok a deň 
pracovného pokoja pri 91. výročí Lateránskych zmlúv. V tento deň zároveň uplynulo 
sedem rokov od oznámenia rozhodnutia Benedikta XVI. zrieknuť sa úradu. Svätý 
Otec František sa hneď ráno prihovoril odkazom cez Twitter: „Panne Márii, 
Uzdraveniu chorých, zverujem všetkých ľudí, ktorí nesú bremeno choroby, spolu s ich 
rodinnými príslušníkmi i zdravotníckymi pracovníkmi. Všetkých s láskou uisťujem o 
svojej blízkosti v modlitbe.“ Popoludní pápež rozoslal aj ďalší duchovný podnet, 
ktorý rovnako odkazuje na jeho Posolstvo na svetový deň chorých: „Ježiš Kristus 
ponúka svoje milosrdenstvo tým, ktorí prežívajú obavy zo situácie vlastnej krehkosti, 
bolesti a slabosti. Pozýva každého, aby vstúpil do jeho života a zakúsil jeho nežnosť.“ 
Svätý Otec v tohtoročnom posolstve upriamil chorých, zdravotníckych pracovníkov 
i dobrovoľníkov na Ježišove slová útechy a posily: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11,28). Vo Vatikáne je 11. február už 
tradične dňom pracovného pokoja, a to v súvislosti s výročím podpísania 
Lateránskych zmlúv z roku 1929, ktoré položili základ Vatikánskeho mestského štátu 
a prozreteľnostne vyriešili napätú situáciu medzi Svätou stolicou a Talianskom, 
trvajúcu od roku 1870. 
 

Pápež František v homílii: Poučenie zo sklzu Šalamúna: Strážme si srdce pred 
znecitlivením svetskosťou.  
Svätý Otec vychádzal z liturgického čítania z Prvej knihy kráľov (11,4-13), ktoré 
hovorí o hriechu kráľa Šalamúna, o jeho apostázii, nevere voči Pánovi. V jeho starobe 
mu ženy „skazili srdce“, aby nasledoval iných bohov. Šalamún bol spočiatku skvelým 
mužom, ktorý si od Pána žiadal jedine múdrosť. Boh ho urobil múdrym až do tej 
miery, že za ním chodili sudcovia i kráľovná zo Sáby s množstvom darov a povesť 
o jeho múdrosti sa šírila do diaľky. Avšak jeho srdce ochablo kvôli prílišnej 
náklonnosti k ženám, ktoré si vybral z národa uctievajúceho iných bohov. A „do jeho 
života vstúpilo pohanstvo“. Takže tento múdry mladík, ktorý sa dobre modlil 
o múdrosť, nakoniec upadol až do tej miery, že ho Pán odmietol, skonštatoval pápež. 
Pomalé skĺzavanie k pohanstvu. Nešlo však o apostáziu zo dňa na deň, bola to pomalá 
apostázia“,.  Aj kráľ Dávid, jeho otec, zhrešil – a to ťažkým spôsobom, aspoň dvakrát. 
No rýchlo sa kajal a prosil o odpustenie, zostal verný Pánovi a ten ho chránil až do 
konca. Dávid bol svätý. Šalamún nie je svätý, dodal pápež. Pán mu dal množstvo 
darov, on však všetko premárnil, pretože svojmu srdcu dovolil ochabnúť. Nejde 
o nárazový hriech, ale o postupné skĺzavanie,. „Ženy mu skazili srdce, a Pán ho 
napomína: „Skazil si si srdce“. Toto sa stáva aj v našom živote. Nikto z nás nie je 
zločinec, nikto z nás nepácha závažné hriechy, tak ako Dávid s Uriášovou ženou, 
nikto. V čom však spočíva nebezpečenstvo? Dovolíme, aby sme pomaly skĺzavali, 
pretože je to pád s anestéziou, ani si to nevšimneš, no pomaličky skĺzavaš, veci sa 
relativizujú a strácaš vernosť voči Pánovi. Tieto ženy boli z iných národov, mali iných 
bohov - a koľkokrát my zabúdame na Pána a začneme vyjednávať s inými bohmi: 
peniazmi, márnivosťou, pýchou. K tomuto však dochádza pomaly a ak nemáme Božiu 
milosť, strácame všetko.“ Pozor na svetskosť. V Žalme106 sa píše: «zmiešali sa s 
pohanmi a osvojili si ich správanie». To znamená stávať sa svetskými, pohanmi,: „Pre 
nás toto skĺznutie v živote smeruje k svetskosti, toto je závažný hriech: „Veď tak 
robia všetci, žiaden problém, áno, skutočne nie je to ideálne, ale...“. Tieto slová nás 
ospravedlňujú za cenu straty vernosti voči jedinému Bohu. Sú to moderné modly. 
Pomyslime na tento hriech svetskosti. Stratu rýdzosti Evanjelia. Rýdzosti Božieho 
slova, stratu lásky tohto Boha, ktorý za nás dal život. Nemôžeme byť zadobre 
s Bohom i s diablom. Hovoríme to my všetci, keď rozprávame o človeku, ktorý je tak 
trochu taký: „Tento je zadobre s Bohom i s diablom“. Stratil vernosť.“ Božia láska 
zastaví náš pád. Takéto správanie teda znamená, že nie sme verní „ani Bohu, ani 
diablovi“,. Na záver vyzval vyprosovať si od Pána milosť zastaviť sa, keď zistíme, že 
naše srdce začína skĺzavať: „Pomyslime na tento hriech Šalamúna, pomyslime na to, 
ako upadol ten múdry Šalamún, požehnaný Pánom, s celým tým dedičstvom po otcovi 
Dávidovi, ako pomaličky upadal, anestetizovaný, do tohto modlárstva, do svetskosti, 
a kráľovstvo mu bolo odňaté. Vyprosujme si od Pána milosť uvedomiť si, keď naše 
srdce začne ochabovať a skĺzavať, aby sme ho zastavili. Bude to jeho milosť a jeho 
láska, čo nás zastavia, ak ho o to poprosíme.“ 

____________________________________________________________________ 
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 €. 


