
2.veľkonočná  nedeľa - Božieho milosrdenstva,19.4.2020 
Pondelok              20/4 

Féria 
  za farnosť 

Utorok                 21/4 
Féria, sv.Anzelm   +Eduard Jožio 

Streda                 22/4 
Féria 

   +Juraj a jeho rodičia 

Štvrtok               23/4 
sv.Vojtech, sp. 

  +Ján Hreško, 1.výr. 

Piatok                  24/4 
Féria, sv.Juraj, sp. 

  +Mária Saboslajová r. Bobíková 

Sobota                25/4 
sv.Marek, sviatok 

  zdr.B.p. Stanislav (p.Čelovská) 

Nedeľa           26/4 
3.veľkonočná nedeľa 

  za farnosť 
modlitba posvätného ruženca v kruhu 
rodiny každý večer o 20.00 hod 

 

Oznamy - sv. omše nemôžu byť verejné, ale slúžim každý deň súkromne sám sv. omšu bez účasti 
veriacich. A takto sa môžete aspoň duchovne spojiť v modlitbe za našu farnosť a prijať duchovné sv. 
prijímanie. 
- číslo účtu rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Sennom:  
IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť.  
- Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa 
namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.  
- od 16.00 do 18.00 som k dispozícii na vyslúženie sv.zmierenia a po nej dám samostatne sv.prijímanie na 
ruku. Alebo kedykoľvek po telefonickej dohode. 
 
- Kancelária je otvorená vo zvyčajných zverejnených časoch. 
- Vyhlásené úmysly budú kňazmi odslúžené v daný deň na súkromných neverejných omšiach. 
- V nedele bude otvorený kostol v čase 10.00 hod. – 12.00 hod. na súkromnú modlitbu a adoráciu. 
- Dodržujte pri tom odstup a hygienické odporúčania. 
- Všetci sú na daný čas oslobodení od povinnosti účasti na omši počas nedieľ a prikázaných sviatkov. 
- Človek neúčasťou nepácha žiaden hriech. 
- Pohreby budú iba bez omše. 
- Krsty budú vysluhované len s obmedzenou účasťou. 
- Zaopatrovanie bude fungovať bežne. 
- Sme povzbudení k týmto aktivitám mimo kostola: sledovanie omší cez masmédia, súkromná modlitba, 
modlitba posvätného ruženca v kruhu rodiny každý večer o 20.00 hod, prísny pôst v piatky. 
- Za pochopenie ďakujeme a pripomíname, že my kňazi sme vám stále v rámci možností k dispozícii. 
 
- Plnomocné odpustky na Nedeľu Božieho milosrdenstva. Každý, kto si v tento deň uctí obraz 
Božieho milosrdenstva, splní podmienky pre získanie úplnych odpustkov a pomodlí sa Otče 
náš, Verím v Boha a vzdych “Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“, môže získať úplne 
odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. 
 
 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 17 

Nedeľa Božieho milosrdenstva, 19.4. 2020 
Druhá veľkonočná nedeľa, od roku 2000 aj Nedeľa Božieho 

milosrdenstva (v minulosti nazývaná Biela nedeľa; lat. Dominica in albis). 
Názov pochádza zo zvyku, že novokrstenci tohto dňa naposledy nosili biele 
rúcho, do ktorého boli oblečení pri krste vo veľkonočnú 
vigíliu. Dňa 30.4.2000 stanovil pápež Ján Pavol II. pre rímskokatolícku cirkev 
na prianie poľskej rehoľníčky sv. Faustíny Kowalskej tento deň ako Nedeľu 
Božieho milosrdenstva. "Voľba prvej nedele po Veľkej noci nie je náhodná - 
na tento deň pripadá oktáva Zmŕtvychvstania, ktorá korunuje oslavu 
Veľkonočného tajomstva Krista. Toto obdobie v liturgii Cirkvi odhaľuje 
tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa naplno prejavilo Kristovým 
utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním,". Sviatok Božieho milosrdenstva slávili 
po prvýkrát v Krakovskej arcidiecéze (1985) po rozhodnutí kardinála 
Franciszka Macharskeho. Potom sa k tomu pridali niektorí poľskí biskupi vo 
svojich diecézach. Ján Pavol II. v roku 1995 povolil tento sviatok pre všetky 
diecézy v Poľsku. Po kanonizácii sestry Faustiny 30. apríla 2000 pápež 
vyhlásil tento sviatok ako záväzný pre celú Cirkev. Od jeho ustanovenia tento 
rok uplynie 20 rokov. "20.výročie však budeme sláviť inak než doposiaľ. Ako 
teda sláviť tento sviatok počas pandémie? Získame tie milosti, ktoré Ježiš 
prisľúbil na tento deň?," Zmenili sa síce vonkajšie podmienky slávenia sviatku, 
ale nezmenili sa podmienky, vďaka ktorým môžeme získavať milosti 
prisľúbené na tento deň. Prekážkou nie je ani vírus, ani nemožnosť pristúpiť 
k sviatostiam, ale len naša nedôvera v Božiu dobrotu a zľutovanie. Milosti z 
môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím 
väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, 
sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady 
svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a 
to veľmi veľa (Den. 49). S dôverou v srdci a milosrdenstvom k blížnym, 
s postojom dokonalej ľútosti a s duchovným svätým prijímaním oslávme Boha 
bohatého na milosrdenstvo, ktorý vie, čo je pre nás dobré a nezaváha sa udeliť 
nám viac než dúfame,". Nedeľa Božieho Milosrdenstva má významné miesto 
v liturgickom roku. Je to deň, ktorý nesie v sebe prísľub samého Krista: úplné 
odpustenie všetkých vín a trestov za hriechy. Získať túto milosť je vcelku 



jednoduché ako o tom čítame v Denníčku sv. sestry Faustíny: „Duša, ktorá 
pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a 
trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú 
milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy 
boli ako šarlát (Den. 699). Na sviatok sme sa mohli aj my pripraviť Novénou 
pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Arcidiecézne centrum pre mládež spolu 
s farnosťou pozývajú sledovať online odpustovú Slávnosť Božieho 
milosrdenstva s posolstvom pre mladých v nedeľu 19. apríla 2020 na TV LUX. 
O 10:00 sa začne odpustová svätá omša s košickými biskupmi a o 11:00 
moderovaný program „Božie milosrdenstvo pre mladých“ - rozhovory s Mons. 
Bernardom Boberom a Mons. Markom Forgáčom, informoval Ján Kulan, 
moderátor ACM. 
Generálna audiencia so Svätým Otcom: Blahoslavení tvorcovia pokoja 
z Listu sv. Pavla Efezanom:«[Kristus] je náš pokoj! On z oboch [židov a 
pohanov] urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, 
nepriateľstvo, tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby 
v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; aby 
v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch 
s Bohom» (Ef 2,14-16). Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať 
Božími synmi. Dnešná katechéza je venovaná siedmemu blahoslavenstvu, o 
„tvorcoch pokoja“, ktorých vyhlásia za Božích synov. Teším sa, že prišlo na 
rad hneď po Veľkej noci, pretože Kristov pokoj je ovocím jeho smrti 
a zmŕtvychvstania, ako sme to počuli v čítaní od sv. Pavla. Aby sme 
porozumeli tomuto blahoslavenstvu, treba vysvetliť zmysel slova „pokoj“, 
ktorý môže byť nepochopený alebo neraz banalizovaný. Musíme sa 
zorientovať medzi dvoma ponímaniami pokoja: to prvé je biblické, kde sa 
objavuje to prekrásne slovo šalóm, vyjadrujúce hojnosť, rozkvet, blaho. Keď 
sa v hebrejčine praje šalóm, praje sa krásny, plný a zdarný život, ale zároveň 
život podľa pravdy a spravodlivosti, ktoré budú mať naplnenie v Mesiášovi, 
kniežati pokoja. Je tu potom ďalší, rozšírenejší význam, podľa ktorého sa slovo 
„pokoj“ chápe ako istý druh vnútornej nerušenosti: som kľudný, som v pokoji. 
Toto je ponímanie moderné, psychologické a subjektívnejšie. Bežne sa pokoj 
berie ako pohoda, harmónia, vnútorná vyrovnanosť. Takéto ponímanie slova 
„pokoj“ je nekompletné a nemožno ho brať ako absolútne, pretože nepokoj 
môže byť v živote dôležitým momentom rastu. Mnohokrát je to sám Pán, kto 
do nás zasieva nepokoj, aby sme mu šli v ústrety, aby sme ho stretli. V tomto 
zmysle ide o dôležitý moment rastu; zatiaľ čo sa môže stať, že vnútorná 
nerušenosť zodpovedá znecitlivenému svedomiu, a nie skutočnému 
duchovnému vykúpeniu. Mnohokrát musí byť Pán „znamením protirečenia“, 
otriasajúc našimi falošnými istotami, aby nás priviedol k spáse. A v takom 
momente sa zdá, že nemáme pokoj, avšak je to Pán, ktorý nás stavia na túto 

cestu, aby sme prišli k pokoju, ktorý nám dá on sám. Tu musíme pamätať na 
to, že Pán chápe svoj pokoj ako odlišný od toho ľudského, od pokoja zo sveta, 
keď hovorí: «Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám 
nedávam, ako svet dáva». Pánov pokoj je iný, je odlišný od toho svetského. 
Položme si otázku: ako dáva pokoj svet? Ak myslíme na vojnové konflikty, 
vojny sa bežne končia dvoma spôsobmi: buď porážkou jednej z dvoch strán, 
alebo mierovými dohodami. Nemôžeme ináč, než dúfať a modliť sa, aby to 
vždy vyústilo do tejto druhej cesty; musíme však brať do úvahy, že dejiny sú 
nekonečným sledom mierových zmlúv vyvrátených nasledujúcimi vojnami, či 
pretransformovaním tých istých vojen do iných spôsobov či iných miest. Aj 
v našom čase sa určitá „rozkúskovaná vojna“ vedie s viacerými scenármi 
a rozličnými spôsobmi. Musíme mať prinajmenšom podozrenie, že v rámci 
globalizácie založenej predovšetkým na ekonomických či finančných 
záujmoch, to, čo je pre niektorých „pokoj“, u ďalších zodpovedá „vojne“. 
A toto nie je Kristov pokoj! Ako naopak „dáva“ svoj pokoj Pán Ježiš? Počuli 
sme čo hovorí sv. Pavol, že Kristov pokoj je „urobiť z oboch jedno“, zrušiť 
nepriateľstvo a zmieriť. A cestou napĺňania tohto diela pokoja je jeho telo. 
Veď on zmieruje všetko so sebou, svojou krvou z kríža vnáša pokoj, ako 
hovorí apoštol na inom mieste. A tu si kladiem otázku, všetci si ju môžeme 
položiť: kto teda sú „tí, čo šíria pokoj“? Siedme blahoslavenstvo je tým 
najaktívnejším, je vyslovene činné; slovný výraz je analogický s tým, ktorý je 
použitý v prvom verši Biblie pre stvorenie a naznačuje iniciatívu a pracovitosť. 
Láska je vo svojej prirodzenosti tvorivá – láska je vždy kreatívna – a snaží sa 
o zmierenie za každú cenu. Božími synmi sú nazývaní tí, čo sa naučili umeniu 
pokoja a praktizujú ho, vedia, že niet zmierenia bez darovania vlastného života 
a že pokoj treba hľadať vždy a za každých okolností. Vždy a všade: 
nezabudnite na to! Takto ho treba hľadať. Toto nie je autonómne dielo ako 
výsledok vlastných schopností, ale prejav milosti prijatej od Krista, ktorý je 
naším pokojom, ktorý nás urobil Božími deťmi. Pravý šalóm a pravá vnútorná 
rovnováha vyvierajú z Kristovho pokoja, ktorý vychádza z jeho kríža a plodí 
nové ľudstvo, stelesnený v nekonečnom zástupe svätcov a svätíc, 
vynaliezavých, tvorivých, ktorí vynachádzali neustále nové spôsoby ako 
milovať. Svätci a svätice, ktorí budujú pokoj. Tento život ako Božích detí, 
ktoré pre Kristovu krv hľadajú a znova nachádzajú vlastných bratov, je tým 
opravdivým šťastím. Blahoslavení tí, ktorí idú touto cestou. A opätovne: 
požehnanú Veľkú noc všetkým, v Kristovom pokoji! 

_____________________________________________________________ 
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 €. 
číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 


