
2.pôstna nedeľa,8.3.2020 
Pondelok              9/3 

Féria 
Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Agnesa a František Kondášoví 
zdr.B.p.Jozef a Anna Hajdučkoví 

Utorok                10/3 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Michal a Anna Čižmarikoví 
zdr.B.p. Branislav (p.S.) 

Streda                 11/3 
Féria Senné 18.00 +Štefan Hreško 

Štvrtok                12/3 
Féria 

   

Piatok                 13/3 
Féria 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
16.30 
15.00 

+Barbora,Michal a Juraj (Dzvoniková) 
zdr.B.p.Beáta Štecová na jej úmysel 
zdr.B.p.Mária (p.Miťková) 

Sobota               14/3 
Féria 

    

Nedeľa          15/3 
3.pôstna nedeľa  

Senné 
Z.Široká 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 
 8.30 

+Ján Hreško 
za farnosť 
zdr.B.p. Štefan (p.K.) 
zdr.B.p. Róbert (p.Č.) 

Oznamy Milodary na kostol – Zvonček z 1.3.: Senné 73.66, Jastrabie 62.11, Palín 25.10. 
Zbierka na Charitu: Senné    , Jastrabie 49.70, Palín 23.10. V Sennom na kostol: bohuznáma rodina 50€, 
rodina Sentivanová 50€, rodina Marta Matiová (Z.Široká) 20€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 
- Každý piatok počas Pôstneho obdobia je dňom pôstu v celej Cirkvi (zdržania sa mäsitého pokrmu). Kto si 
počas pôstu pred riadne ustanovenými zataveniami 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 13.3 o 18.00 a potom sv. omša. V nedeľu 15.3.o 15.00 hod.; Palín v piatok 
6.3o 15.00 hod., v nedeľu 15.3. o13.15; Jastrabie v piatok 13.3.o 16.30 hod. a v nedeľu 15.3.o 14.00 hod.  
- 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. 
 
Drahí veriaci! Na budúcu nedeľu 15.3 2020 vo všetkých farnostiach našej Eparchie prídu do vašich domov 
nie koledníci, ale prosebníci, ktorých spája myšlienka prosby o finančnú pomoc pri výstavbe spoločného 
Pútnického domu v Klokočove, ktorý sme začali rekonštruovať a stavať posviackou základného kameňa na 
Fatimskú sobotu 7.3.2020. Je to príležitosť pre všetkých, ktorí chcú spôsobom finančného príspevku 
prejaviť svoj vzťah a úctu k nášmu najstaršiemu i najväčšiemu pútnickému miestu na Zemplíne. Nechceme 
vás žiadať o to, čo nemôžete, ale chceme vám v tomto Veľkopôstnom čase dať možnosť urobiť čo je vo 
vašich silách pre naše spoločné dobro. A tak, aby ste mali dôstojný cieľ, keď budete putovať k našej 
slziacej Bohorodičke do Klokočova a mohli zdieľať dobrý pocit z toho, že aj vy máte v spoločnom 
Pútnickom dome svoj vklad. Finančný vklad jednotlivých farností bude zvýraznený na pamätnej tabuli a 
menný zoznam darcov zostane archivovaný na našom Eparchiálnom úrade v Košiciach. Rovnako, ako pri 
finančnej zbierke v čase vzniku Košickej eparchie "večné sv. liturgie za dobrodincov“ budú v našej 
Eparchii slúžené vždy na sviatok veľkého dobrodincu sv. Mikuláša z Myry. Všetkým vám ďakujeme za 
vašu obetavú pomoc a udeľujeme archijerejské požehnanie. vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny 
biskup vladyka Cyril Vasiľ, apoštolský administrátor Prečítajte v rámci farských oznamov v nedeľu, 
8.3.2020 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 11 
Príhovor Svätého Otca Františka v Prvú pôstnu nedeľu 1. marca 2020 
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!V túto prvú pôstnu nedeľu evanjelium (porov. Mt 
4,1-11) hovorí, že po krste v rieke Jordán, „Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho 
diabol pokúšal“ (v. 1). Ježiš sa pripravuje na začiatok svojej misie ohlasovateľa 
Nebeského kráľovstva a tak ako už pred ním Mojžiš a Eliáš v Starom zákone 
(porov. Ex 24,18; 1 Kr 19,8), robí to štyridsaťdenným pôstom. Vstupuje do 
„Veľkého pôstu“. Na konci tohto obdobia pôstu sa vynára pokušiteľ, diabol, ktorý 
sa tri razy snaží dostať Ježiša do úzkych. Prvé pokušenie naráža na to, že Ježiš 
cíti hlad. Diabol mu navrhuje: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov 
stanú chleby“ (v. 3). Je to výzva. Ale Ježišova odpoveď je jasná: „Napísané je: 
«Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst»“ 
(v. 4). Odvoláva sa na Mojžiša, ktorý pripomína izraelskému ľudu dlhé putovanie 
púšťou, pri ktorom sa naučil, že jeho život je závislý od Božieho slova (porov. Dt 
8,3). Potom diabol robí druhý pokus, a to prefíkanejšie (v. 5-6); už aj on cituje 
Sväté písmo. Stratégia je jasná: ak máš takú dôveru v Božiu moc, tak si to 
vyskúšaj, veď i Písmo samotné hovorí, že ťa zachránia anjeli (v. 6). No ani v 
tomto prípade sa Ježiš nenechá zmiasť, lebo ten, kto verí, vie, že sa nepatrí Boha 
podrobovať skúške, ale treba sa zveriť do jeho dobroty. Preto na slová Písma, 
účelovo interpretované satanom, Ježiš odpovedá inou citáciou: „Ale je aj 
napísané: «Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha»“ (v. 7). Nakoniec tretie 
pokušenie (v. 8-9) odhaľuje skutočné zmýšľanie diabla: keďže príchod 
Nebeského kráľovstva značí začiatok jeho porážky, diabol by chcel Ježiša odradiť 
od jeho poslania, ponúkajúc mu perspektívu politického mesianizmu. Ale Ježiš 
odmieta idolatriu moci a ľudskej slávy a nakoniec odoženie pokušiteľa hovoriac: 
„Odíď, satan, lebo je napísané: «Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine 
jemu budeš slúžiť»“ (v. 10). A v tom momente k Ježišovi, ktorý je verný tomu, čo 
mu zveril Otec, prišli anjeli, aby mu posluhovali (porov. v. 11). Toto nás učí 
jednej veci: Ježiš s diablom nediskutuje. Ježiš odpovedá diablovi Božím slovom, 
nie svojím slovom. V pokušení neraz začíname diskutovať s pokušením, viesť 
dialóg s diablom: „Áno, veď môžem spraviť to či ono, potom sa vyspovedám; a 
ešte toto, aj to ďalšie...“ Nikdy neveďme dialóg s diablom. Ježiš má na diabla dva 
spôsoby: zaháňa ho preč, alebo, ako v tomto prípade, odpovedá Božím slovom. 
Buďte na pozore: nikdy nediskutujme s pokušením, nikdy neveďme dialóg s 
diablom. Aj dnes Satan vstupuje do života ľudí, aby ich pokúšal svojimi lákavými 



návrhmi; mieša svoj hlas s mnohými inými hlasmi, ktoré sa snažia „domestikovať 
si“ svedomie. Z viacerých strán prichádzajú odkazy, ktoré navádzajú „nechať sa 
pokúšať“ kvôli opojnému zážitku z previnenia. Ježišova skúsenosť nás učí, že 
pokušenie je pokus vydať sa cestami alternatívnymi voči Božím cestám: „Ale veď 
to urob, to nie je problém, Boh ti potom odpustí! Dopraj si deň obveselenia...“ – 
„Ale to je hriech!“ – „Nie, to nič nie je.“ To sú tie alternatívne cesty, cesty, ktoré 
nám dávajú pocit sebestačnosti, baživého užívania si života. Ale toto všetko je iba 
ilúzia: veľmi skoro prídeme na to, že čím viac sme vzdialení od Boha, tým viac sa 
cítime bezbranní a bezmocní pred veľkými problémami existencie. Panna Mária, 
matka toho, ktorý rozšliapal hlavu hadovi, nech nám pomáha v tomto čase 
štyridsaťdenného pôstu, aby sme boli ostražití voči pokušeniam, nepodľahli 
žiadnej modle tohto sveta a nasledovali Ježiša v boji proti zlu. A aj my víťazne 
obstojíme tak ako Ježiš. 
V marci Svätý Otec František pozýva k modlitbe za katolíkov v Číne 
 „Za cirkev v Číne,“ To je úmysel Svätého Otca, ktorý v mesiaci marec šíri v jeho 
mene „Apoštolát modlitby“ - Svetová modlitbová sieť pápeža.„V dnešných dňoch 
Cirkev v Číne hľadí vpred s nádejou. Cirkev chce, aby čínski kresťania boli 
ozajstnými kresťanmi a aby boli dobrými občanmi. Majú šíriť evanjelium, ale bez 
robenia prozelytizmu, a dosiahnuť jednotu katolíckej komunity, ktorá je  
rozdelená. Modlime sa spoločne, aby Cirkev v Číne vytrvala vo vernosti evanjeliu 
a rástla v jednote. Ďakujem.“ Od roku 1970 bola Čína svedkom významného 
početného rastu kresťanov. Štatistický odhad Pew Research Center z roku 2010 
hovorí o 67 miliónoch kresťanov, čo je približne 5% celkovej populácie. Iní na 
základe novších dát z roku 2018 usudzujú, že tento počet sa už približuje k 100 
miliónom. „Tento nárast rodín veriacich v Ježiša Krista a jeho prísľub ukazuje, 
akou úrodnou pôdou je Čína pre rast Božieho kráľovstva a jeho dosvedčovanie 
slovami i skutkami“.    
Marcový úmysel Slovenských biskupov pripomína život slabých a bezmocných, 
keď povzbudzuje k odvahe prijímať ich s láskou: „Aby  rodiny  s láskou  vítali  
každé  počaté  dieťa  a láskou obklopovali chorých i starých.“ 
Odporúčania pre kňazov a veriacich - vírus COVID-19 
Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, 
vydal niekoľko odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich.  
V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 Konferencia biskupov Slovenska 
odporúča všetkým katolíckym inštitúciám pravidelne sledovať a dodržiavať 
pokyny Úradu verejného zdravotníctva a zároveň zodpovedne spolupracovať s 
príslušnými predstaviteľmi verejnej správy. Ochrana zdravia je kresťanskou 
povinnosťou. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúčame organizovať 
pútnické zájazdy na Slovensku, ani do zahraničia. Spoločné podujatia okrem 
liturgických slávení treba obmedziť. Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú 
zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich 
stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách: naopak, 

majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala. Kňazi nech vo 
zvýšenej miere dodržiavajú hygienu, starostlivo si pred bohoslužbami umývajú 
ruky a používajú dezinfekčné prostriedky. V chrámoch odporúčame dočasne 
nepoužívať sväteničky a z lavíc odložiť spoločné predmety - knižky, ružence, atď. 
Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk. Znak pokoja v liturgii 
možno zatiaľ vynechať alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy, namiesto 
podávania rúk. Na vysluhovanie sviatosti zmierenia sa odporúča použiť 
spovednice s mriežkou, ktorú treba opatriť priesvitnou zábranou. Vyhnúť sa treba 
aj preplneniu chrámových priestorov. Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a 
modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale 
buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj 
pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a 
ochranu. Slovenskí biskupi na vás denne pamätajú v modlitbách a s požehnaním. 
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda KBS 
V Bratislave, 6. marca 2020 
Pôstne exercície kúrie sa chýlia k záveru: Mojžišov modlitbový zápas 
„Zápas a modlitba“ – to bola ranná téma štvrtého dňa duchovných cvičení Svätého 
Otca a členov Rímskej kúrie. Vo štvrtok 5. marca páter Pietro Bovati SJ vybral na 
meditovanie príbeh z knihy Exodus o Mojžišovom modlitbovom zápase s rukami 
zdvihnutými k nebu počas bitky s Amalekitmi (Ex 17,8-15). „Pre tých, ktorých si 
Pán zasvätil kňazským pomazaním, je určená dnešná otázka: Čo je tou prvou 
a základnou službou, ktorú je Boží služobník povolaný plniť?“ – Po tomto úvode 
exercitátor zvlášť pripomenul apoštolský charakter modlitby: „Modlitba, okrem 
toho, že je podmienkou počúvania Boha, umožňujúceho kázanie ako autentické 
svedectvo, je sama osebe apoštolskou službou, keďže je v podstate prijímaním 
a uvedomovaním si milosti“. Preláti zhromaždení v Dome Božského Učiteľa 
v Aricci a v spojení s nimi aj Svätý Otec vo Vatikáne meditovali aj nad 
textom Matúšovho evanjelia o Ježišovom uzdravení posadnutého zlým duchom, 
ktorého predtým učeníci nedokázali vyhnať pre ich malú vieru (Mt 17,14-21). 
Ako biblická modlitba ich sprevádzal Žalm 121: „Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita 
po tvojej pravici.“ Štvrtková večerná meditácia bola venovaná biblickej modlitbe 
príhovoru, s dôrazom na postoj milosrdenstva a zľutovania, vlastný samotnému 
Bohu. Podnetmi boli text Exodu o Mojžišov príhovor za ľud na odvrátenie 
Božieho hnevu po hriechu modloslužby (Ex 32,7-14) a Matúšovo podobenstvo 
o nemilosrdnom sluhovi, ktorý nevedel odpustiť druhému, hoci jemu samému 
bolo oveľa viac odpustené (Mt 18,21-35). „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú 
pospolu,“ znel refrén Žalmu 134 na záver meditácie. Už v piatok sa duchovné 
cvičenia v Aricci uzavrú rannou meditáciou a ich účastníci sa opäť vrátia do 
denného pracovného rytmu života vo Vatikáne. 

____________________________________________________________________ 
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 €. 


