
7.nedeľa cez rok A, 23.2.2020 
Pondelok              24/2 

Féria 
 
Senné 
Jastrabie 
 

 
18.00
17.00 
 

SE: Od 17.00 vyloženie sv.oltárnej 
zdr.B.p.Miroslav a Mária Vološinoví 
 
JA: od 16.00 vyloženie sv.oltárnej 

Utorok                25/2 
Féria Senné 18.00 +Vojtech a Ľubomír Bogdan 

Streda                26/2 
Popolcová streda 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

18.00 
16.00 
17.00 
 8.30 

+Mária Saboslaiová r. Bobíková 
 
za farnosť 
Na vlastný úmysel 

Štvrtok               27/2 
Féria 

   

Piatok                 28/2 
Féria 

Senné  7.30 +Juraj a Anna Kuchtoví 

Sobota               29/2 
Féria 

Senné  7.30 +Štefan a Mária Papcunoví 

Nedeľa           1/3 
1.pôstna nedeľa  

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

zdr.B.p.Milan, rod. Kicková a Dzvoniková 
+Alena Mrázová, 2.výr. 
zdr.B.p.Antónia U. 

Oznamy 
- na budúcu nedeľu jarná zbierka na charitu 
Milodary na kostol – Zvonček z 16.2.: Senné 83.12, Jastrabie 55.80, Palín 28.50. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 
- Zmierna poklona: dnes v nedeľu 23.2. a v pondelok, - veriaci, ktorý navštívi 
Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých 
podmienok získať úplné odpustky. 
- Popolcová streda je dňom prísneho pôstu v celej Cirkvi. Je to deň, ktorým sa začína Pôstne 
obdobie. V tento deň sa osobitne zdržiavame mäsitého pokrmu a najesť sa môžeme do 
sýtosti len raz za deň. Prísny pôst je od 14 do 60 rokov života. Pri každej sv. omši v tento 
deň budeme na znak pokánia poznačený na čelo popolom.  
- Kto si počas pôstu pred riadne ustanovenými zastaveniami Krížovej cesty vykoná pobožnosť, môže za 
obvyklých podmienok (čistota od hriechu, sv. prijímania a modlitba na úmysel sv. Otca) získať plnomocné 
odpustky. Rovnako ich môže získať veriaci, ktorý sa v piatok po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného 
pomodlí modlitbu – Dobrý a preláskavý Ježišu.  
Krížové cesty - Senné v piatok o 18.00 a potom sv. omša. V nedeľu o 14.00 hod.; Palín 
v piatok o 17.00 hod.v nedeľu 13.15; Jastrabie v piatok o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.00 hod.  
V Zemplínskej Širokej bude krížová cesta v nedeľu 1.3. spoločná s gréckokatolíkmi 
o 15.00hod v Cerkvi. 
- Nezabudnime si dať pôstne predsavzatie. Je to súčasť našej krížovej cesty s Ježišom a boj o osobné 
posvätenie (zdokonalenie). Preto pozývam k sv. spovedi a častému sv. prijímaniu. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 9 
Len ten, kto prijíma Ježišovu cestu pokorovania a kríža, je naozaj kresťanom 
Kresťan je ten, kto prijíma cestu pokorovania, ktorou prešiel Ježiš, aby nás spasil. Vtedy keď 
kresťania, kňazi, biskupi či pápeži nejdú touto cestou, robia chybu. O tomto kázal pápež 
František. Veriacich vyzval vyprosovať si milosť kresťanskej rýdzosti a chrániť sa využívania 
náboženstva na vyšvihnutie sa nahor. «Za koho ma pokladajú ľudia?», «A za koho ma 
pokladáte vy?» Evanjelium nás učí istým etapám spoznávania kto je Ježiš, ktorými prešli aj 
apoštoli. Sú tri: poznať, vyznať a prijať jeho cestu, zvolenú Bohom. Vyznávať Ježiša vďaka 
Duchu Svätému. Poznávať Ježiša – to je to, „čo robíme my všetci, keď berieme do rúk 
Evanjelium, keď deti vedieme na náboženstvo (...), keď ich vodíme na svätú omšu“. Ide však 
len o prvý krok, tým druhým je vyznávanie Ježiša. „A toto nemôžeme urobiť my sami. V 
Matúšovej verzii Ježiš Petrovi hovorí: „Toto nepochádza od teba. Zjavil ti to Otec“. Ježiša 
môžeme vyznávať jedine s mocou Boha, so silou Ducha Svätého. Nik nemôže povedať, že 
Ježiš je Pán a vyznať ho bez Ducha Svätého, hovorí Pavol. My nemôžeme vyznávať Ježiša bez 
Ducha Svätého. Preto kresťanská komunita musí vždy hľadať silu Ducha Svätého, aby vyznala 
Ježiša, aby vyslovila, že je Bohom, že je Božím Synom.“ Prijať Ježišovu cestu vedúcu až na 
kríž. Aký je však cieľ Ježišovej cesty, prečo prišiel? Odpovedať na túto otázku znamená 
dosiahnuť tretiu etapu cesty poznávania Ježiša. Ako pripomenul Svätý Otec, Ježiš začal 
svojich apoštolov učiť, že bude musieť trpieť, že ho zabijú a že potom vstane z mŕtvych. 
„Vyznávať Ježiša znamená vyznávať jeho smrť, jeho zmŕtvychvstanie. To nie je iba vyznať 
„Ty si Boh“ a tam sa zastaviť. Nie: „Ty si prišiel pre nás a zomrel si za mňa. Vstal si z 
mŕtvych. Dávaš nám život, sľúbil si nám Ducha Svätého, aby nás viedol“. Vyznávať Ježiša 
znamená prijať cestu, ktorú Otec pre neho zvolil: pokorovanie. Pavol Filipanom píše: „Boh 
poslal svojho Syna, ktorý sa zriekol seba samého, stal sa sluhom, pokoril sa až na smrť, na 
smrť na kríži.“ Ak neprijímame Ježišovu cestu, cestu pokorovania, ktorú si zvolil pre 
vykúpenie, potom nielen že nie sme kresťanmi: zasluhujeme si to, čo Ježiš povedal Petrovi: 
„Choď mi z cesty, satan!“ Kto nenasleduje cestu pokorovania, nie je kresťan. Satan dobre vie, 
že Ježiš je Božím Synom. Avšak Ježiš odmieta jeho „vyznanie“, tak ako zaháňa od seba aj 
Petra, keď ten odmieta cestu, ktorú si Ježiš zvolil. „Vyznávať Ježiša znamená prijať cestu 
pokory a pokorovania. A keď Cirkev nejde touto cestou, chybuje, stáva sa svetskou“, zdôraznil 
Petrov nástupca.„Keď vidíme mnohých dobrých kresťanov, s dobrou vôľou, ktorí si však 
zamieňajú náboženstvo s istým sociálnym konceptom dobra, priateľstva, keď vidíme mnohých 
klerikov, ktorí hovoria, že nasledujú Ježiša, no vyhľadávajú pocty, okázalosť, cesty svetskosti, 
oni nehľadajú Ježiša: hľadajú seba samých. Nie sú kresťanmi; hovoria o sebe, že sú kresťanmi, 
avšak len po mene, pretože neprijímajú Ježišovu cestu, cestu pokorovania. A keď v cirkevných 
dejinách čítame o mnohých biskupoch, ktorí takto žili, aj o mnohých svetských pápežoch, ktorí 
nepoznali cestu pokorovania, neprijali ju, musíme sa naučiť, že tadiaľto cesta 
nevedie.“Kresťanská rýdzosť v živote a v službe. Vyprosujme si „milosť kresťanskej 
rýdzosti“, koherencie, aby sme „nepoužívali kresťanstvo na vyšvihnutie sa nahor“. Treba si 
vyprosovať milosť nasledovať Ježiša po jeho vlastnej ceste, až k pokorovaniu. 



Generálna audiencia pápeža Františka: Tichí získavajú srdce bratov 
Tretie z ôsmich blahoslavenstiev Matúšovho evanjelia: «Blahoslavení tichí, lebo oni budú 
dedičmi zeme» (Mt 5,5). Pojem „tichý“, ktorý je tu použitý, znamená doslova pokojný, jemný, 
mierny, láskavý, nenásilný. Tichosť sa ukazuje vo chvíľach konfliktov, je ju poznať na základe 
reakcie v situácii nevraživosti. Každý sa môže zdať tichým, keď je všetko pokojné, ale ako 
reaguje „pod tlakom“, ak na neho niekto útočí, uráža ho, napáda? V jednom úseku sa sv.Pavol 
odvoláva na «Kristovu miernosť a skromnosť». A sv.Peter zasa pripomína Ježišov postoj v 
utrpení: neodpovedal a nevyhrážal sa, pretože «sa zveroval tomu, ktorý súdi spravodlivo». 
Ježišova tichosť sa dôrazne ukazuje počas jeho utrpenia. V Písme slovo „tichý“ označuje aj 
toho, kto nemá pozemkové vlastníctvo. A tak na nás robí silný dojem, keď tretie 
blahoslavenstvo hovorí práve o tom, že tichí „budú dedičmi zeme“. V skutočnosti toto 
blahoslavenstvo cituje Žalm 37, ktorý sme počuli na začiatku tejto katechézy. Aj tam sa kladú 
do vzťahu tichosť a vlastníctvo zeme. Tieto dve veci, ak o tom dobre rozmýšľame, sa zdajú 
byť nezlučiteľné. Naozaj, vlastníctvo zeme je typická konfliktná oblasť: často sa bojuje kvôli 
územiu, pre získanie nadvlády nad určitou zónou. Vo vojnách silnejší víťazí a dobýva ďalšie 
kraje. Pozrime sa však dobre na sloveso použité na označenie vlastníctva tichých: oni 
nedobývajú zem: nehovorí „blahoslavení tichí, lebo dobyjú zem“, nie. Blahoslavenstvo takto 
nehovorí. Oni ju „zdedia“. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. V Písme má 
sloveso „dediť“ ešte širší význam. Boží ľud nazýva „dedičstvom“ práve zem Izraela, ktorá je 
Zasľúbenou zemou. Táto zem je zasľúbením a darom pre Boží ľud, a stáva sa znakom niečoho 
oveľa väčšieho než je jednoduché územie. Je to „zem“ – dovoľte hru so slovíčkami – ktorá je 
Nebom, teda krajinou, do ktorej kráčame: nové nebesá a nová zem, kam smerujeme. Takže 
tichý je ten, kto „zdedí“ to najvznešenejšie z území. Nie je nejakým zbabelcom, „slabochom“, 
ktorý si robí z núdze cnosť a uzatvára sa, aby sa vyhol problémom. Práve naopak! Je to človek, 
ktorý dostal dedičstvo a nechce ho premrhať. Tichý nie je akýsi prispôsobivec, ale je to učeník 
Krista, ktorý sa naučil brániť úplne inú zem. Bráni svoj pokoj, bráni svoj vzťah s Bohom, bráni 
svoje dary, dary Božie, pestujúc milosrdenstvo, bratstvo, dôveru a nádej. Pretože tichí sú 
ľuďmi milosrdnými, bratskými, dôveryhodnými a ľuďmi s nádejou. Tu musíme poukázať na 
hriech hnevu, ktorý je opakom: je násilným popudom, ktorého impulz poznáme všetci. Kto sa 
niekedy nenahneval? Všetci to poznáme. Musíme obrátiť blahoslavenstvo a položiť si otázku: 
koľko vecí sme zničili hnevom? Koľko vecí sme stratili? Jeden moment zlosti môže zničiť 
mnoho; stratíme kontrolu a neceníme si to, čo je naozaj dôležité, a môžeme zničiť vzťah s 
bratom, mnohokrát bez východiska. Kvôli hnevu viac mnohí bratia spolu nehovoria, vzďaľujú 
sa jeden od druhého. To je opak tichosti. Tichosť zjednocuje, hnev oddeľuje. Tichosťou mnohé 
veci získavame. Tichosť je schopná získať si srdce, zachrániť priateľstvá a mnoho ďalšieho, 
pretože ľudia sa rozhnevajú, no potom sa utíšia, premyslia si to a vrátia sa na svoju cestu, a 
takto s tichosťou môžeme veci naprávať. Tou „zemou“ na vydobytie prostredníctvom tichosti 
je záchrana toho brata, o ktorom hovorí samotné Matúšovo evanjelium: «Ak ťa [tvoj brat] 
počúvne, získal si svojho brata“. Neexistuje krajšia zem, než je srdce druhého človeka: 
porozmýšľajme nad tým: neexistuje krajšia zem, než je srdce druhého, niet krajšieho územia, 
ktoré môžeme získať, než je znovuobjavený pokoj s bratom. - Niet krajšieho územia, ktoré 
môžeme získať, než je znovuobjavený pokoj s bratom. - A toto je tá zem, ktorú máme zdediť 
tichosťou! 
PÔSTNA CESTA: 1.POSTIŤ SA OČAMI: zriecť sa niekedy televízie, internetu, zábavného 
časopisu...  aby sme mohli objaviť a vidieť to, čo bežne prehliadame. 
2.POSTIŤ SA UŠAMI: počúvať trošku menej rádio, mp3, hlasitú hudbu... 
 aby sme počuli to, čo bežne prepočujeme 
 aby sme pozornejšie počúvali druhých. 
3.POSTIŤ SA ÚSTAMI: zriecť sa všetkých neláskavých alebo zbytočných slov 

 aby sme si najprv premysleli to, čo chceme povedať. 
4.POSTIŤ SA RUKAMI: vziať si častejšie do rúk peknú knihu alebo Sv. Písmo 
 aby sme ruky potom mohli priložiť k dielu tam, kde je to naozaj potrebné 
 aby sme ich častejšie zopli k modlitbe. 
5.POSTIŤ SA NOHAMI: zastaviť sa tam, kde je to potrebné... 
 aby sme išli na návštevu, ktorú už dávno sľubujeme 
 aby sme išli na krížovú cestu do kostola. 
6.POSTIŤ SA SRDCOM:„ A keď sa postíte, nebuďte zamračení.“ Mt 6,16 aby som zo svojho pôstu 
mal(a) radosť a rozdával(a) ju iným. 

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

1.3.2020 Tkáčová Anna, Vojník Pavol ml. 
Farkaš Ondrej (prosby) 

Dupejová Helenka 
Kočišová Božena 

8.3.2020 
Baňasová Danielka, Matta Boris 
Dušková Jozefina  (prosby) 

Saboslaiová Žofka 
Hrešková Milka 

15.3.2020 
 

Dzvoníková Milka, Tkáč Marián 
Dupejová Helenka (prosby) 

Vojníková Anna 
Vojník Pavol 

22.3.2020 
 

Farkašová Marcelka, Vološin Miroslav 
Kočišová Božena (prosby) 

Muchová Marta 
Farkašová Olina 

29.3.2020 
 

Nemčíková Eva, Beľan Ján 
Mucha Ladislav (prosby) 

Tchurová Anna 
Mateová Marta 

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

1.3.2020 Kovaľová Erika, Hajdučková Anna  
Valkovičová Simona - prosby 

Mesarošová Martina  
Paľová Alena  

8.3.2020 
Mesarošová Martina , Paľová Alena 
Mrázová Magdaléna - prosby 

Širochmanová Natália  
Točená Marta 

15.3.2020 
 

Kovaľová Viki, Kovaľová Erika,  
Mesarošová Martina - prosby 

Kovaľová Nika 
Mesarošová Andrea 

22.3.2020 
 

Hajdučková Anna, Mesarošová Martina  
Paľová Alena - prosby 

Valkovičová Simona 
Širochmanová Natália 

29.3.2020 
 

Hudáková Mária, Mrázová Magdaléna  
Hajdučková Anna - prosby 

Paľová Terezka  
Valkovičová Simona 

Rozpis modlitby krížovej cesty Senné 
Dátum Krížovú cestu vedie 

28.2.2020 Tkáčová Anna 
1.3.2020 Kočišová Božena 
6.3.2020 Nemčíková Eva 
8.3.2020 Dupejová Helena 
13.3.2020 Muchová Marta 
15.3.2020 Beľanová Jožka 
20.3.2020 Farkašová Marcelka 
22.3.2020 Dzvoníková Milka 
27.3.2020 Mucha Ladislav 
29.3.2020 Saboslaiová Žofka 
3.4.2020 Baňasová Danielka 
5.4.2020 Hrešková Milka 

____________________________________________________________________ 
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 €. 


