
4.veľkonočná nedeľa,3.5.2020 
Pondelok              4/5 

Féria, sv.Florián 
  +Jozef Tkáč 

Utorok                 5/5 
Féria   +Eduard Jožio 

Streda                 6/5 
Féria 

   +Ján Saboslay 

Štvrtok                 7/5 
Féria 

  
zdr.B.p.rod.Kiszjurovej,Bodnarikovej 
a Beňovej 

Piatok                  8/5 
Féria 

  +Mária Muchová 

Sobota                9/5 
Féria 

  za farnosť 

Nedeľa           10/5 
5.veľkonočná nedeľa 

  PA - zdr.B.p. Valéria Benická, živ.jub. 
SE - zdr.B.p.MariánFlorián,živ.jub. 
JA – zdr.B.p.Erika Serbaková 

 

Oznamy  

- číslo účtu rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Sennom: IBAN SK84 0900 

0000 0000 9101 8635.  

- milodary na kostol v Sennom: 70€. 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.  

- Kancelária je otvorená vo zvyčajných zverejnených časoch. 

- Žehnám Vás, ďakujem za modlitby a som pre Vás stále v rámci možností k dispozícii. 

- dnes je nedeľa Dobrého Pastiera.  

- začína mesiac máj. S ním sú spojené májové mariánske pobožnosti. Modlíme sa súkromne 

a k modlitbe litánií loretánskych môžeme pridať modlitby pápeža Františka. 

- Oznam pre členov Ružencového bratstva. Tento mesiac máj sa modlíme nasledujúci 

desiatok sv.ruženca. 

 
 
 
 
 
 
 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 19 
List Svätého Otca na mesiac máj: Modlime sa ruženec v domácnosti 

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom 
ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má 
všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej 
s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne 
Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca. 
List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020 

Drahí bratia a sestry, už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud 
s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto 
mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci 
rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného 
hľadiska. Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj 
znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť 
spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch 
možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: 
jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť. 

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete 
prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, 
duchovne zjednotený s vami. Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu 
tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu 
a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo 
najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám. 
Prvá modlitba: Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy 
a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola 
pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru. Ty, Záchrana 
rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak 
ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť 
a oslava. Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou 
a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa 
našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen. 
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od 
našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, 
ty Panna slávna a požehnaná. Amen. 



Druhá modlitba: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička“. V 
súčasnej dramatickej situácii, plnej utrpenia a obáv, ktoré sužujú celý svet, 
utiekame sa k tebe, Božia Matka a naša Matka, a hľadáme útočisko pod tvojou 
ochranou. Panna Mária, obráť k nám svoje milosrdné oči v tejto pandémii 
koronavírusu a uteš tých, ktorí sú vystrašení a ktorí oplakávajú svojich drahých 
zosnulých, často pochovaných spôsobom, ktorý zraňuje dušu. Posilni tých, čo 
sa obávajú o svojich chorých, ktorým nemôžu byť nablízku z dôvodu 
zabránenia nákazy. Posilni dôveru u tých, ktorí v dôsledku dopadov pandémie 
na ekonomiku a zamestnanosť prežívajú úzkosť z neistej budúcnosti. Božia 
Matka a naša Matka, vypros pre nás u Boha, Otca milosrdenstva, aby táto 
ťažká skúška skončila a aby nám znova zasvitla nádej a pokoj. Tak, ako si sa v 
Káne prihovorila u svojho božského Syna, popros ho, aby utešil rodiny 
chorých a obetí pandémie a aby otvoril ich srdcia dôvere. Ochraňuj lekárov, 
sestry, zdravotný personál a dobrovoľníkov, ktorí sú v tejto dobe krízovej 
situácie v prvej línii a riskujú svoj život kvôli záchrane iných životov. 
Sprevádzaj ich hrdinské úsilie a daj im silu, dobrotu a zdravie. Stoj pri tých, 
ktorí dňom i nocou pomáhajú chorým, a tiež pri kňazoch, ktorí sa s pastierskou 
starostlivosťou a evanjeliovým duchom usilujú pomôcť a povzbudiť všetkých. 
Svätá Panna, osvieť mysle odborníkov, aby našli správne riešenia ako zvíťaziť 
nad týmto vírusom. Pomáhaj zodpovedným jednotlivých štátov, aby konali 
múdro, starostlivo a obetavo, aby podporovali tých, ktorým chýbajú 
prostriedky na živobytie, aby prezieravo a v solidárnom duchu naplánovali 
sociálne a ekonomické opatrenia. Najsvätejšia Panna Mária, dotkni sa sŕdc, 
aby obrovské sumy používané na zvyšovanie a zdokonaľovanie zbrojenia boli 
namiesto toho určené na podporu vhodného bádania, aby sa v budúcnosti 
predišlo podobným katastrofám. Najmilšia Matka, daj, nech vo svete vzrastie 
povedomie našej spolupatričnosti ako členov jednej veľkej rodiny, nech si 
uvedomíme puto, ktoré nás všetkých spája, aby sme v bratskom a solidárnom 
duchu vyšli na pomoc mnohej biede a situáciám chudoby. Povzbuď našu 
pevnosť vo viere, vytrvalosť v službe, stálosť v modlitbe. Ó Mária, Utešiteľka 
skľúčených, objím všetky svoje trpiace deti a vypros nám od Boha, aby 
zasiahol svojou všemohúcou rukou a oslobodil nás od tejto hroznej pandémie, 
aby sa život mohol znovu rozbehnúť svojím bežným tempom. Zverujeme sa 
tebe, ktorá si žiarivým znamením spásy a nádeje na našej ceste, ó dobrotivá, ó 
milostivá, ó sladká Panna Mária. Amen. 
 

Pápež František: Jadrom kresťanstva je stretnutie: Pán ide naším 
tempom a trpezlivo načúva. V 3.veľkonočnú nedeľu, pápež František v homílii 
pripomenul, že kresťanstvo je predovšetkým stretnutie s Ježišom a práve v našich 
nepokojoch srdca sa musíme s ním stretnúť, pretože on nám chce načúvať. Veľakrát 
sme počuli, že kresťanstvo nie je len doktrína, spôsob správania sa, nie je to iba 
kultúra. Áno, je týmto všetkým, ale dôležitejšie a prvoradé je to, že je stretnutím. 

Človek je kresťanom, pretože sa stretol s Ježišom Kristom, nechal sa ním postretnúť. 
Tento úryvok nám rozpráva o stretnutí, aby sme takto dobre pochopili, ako koná Pán 
a aký je náš spôsob konania. Je v nás vrodený nepokoj. Boh to takto chcel: nepokojná 
túžba po nájdení plnosti, nepokoj po nájdení Boha, neraz aj bez uvedomovania si 
tohto nepokoja v nás. Naše srdce je nepokojné, naše srdce je smädné: smädné po 
stretnutí s Bohom. Hľadá ho, veľakrát po zmýlených cestách: zablúdi, potom sa vráti, 
hľadá ho... Na druhej strane, Boh je smädný po tomto stretnutí, až tak veľmi, že poslal 
Ježiša, aby sa s nami stretol, aby prišiel v ústrety tomuto nášmu nepokoju. Ako koná 
Ježiš? Dobre vidíme, že je ohľaduplný, berie ohľad na našu vlastnú situáciu, 
nepredbieha. Iba niekedy, s tvrdohlavcami - pomyslime na Pavla, keď ho zhadzuje 
z koňa. Avšak obyčajne koná pomaly, ohľaduplný k nášmu tempu. On je Pánom 
trpezlivosti. Toľko trpezlivosti má Pán s každým z nás! Pán kráča po našom boku, ako 
sme to videli u týchto dvoch učeníkov. Načúva našim nepokojom, pozná ich, a v istej 
chvíli nám niečo povie. Pán rád počúva ako my hovoríme, aby nám dobre porozumel 
a dal nám správnu odpoveď na ten nepokoj. Pán nezrýchľuje krok, ide vždy našim 
krokom, mnohokrát pomalým, ale taká je jeho trpezlivosť. Je jedno staré pútnické 
pravidlo, ktoré hovorí, že pravý pútnik musí ísť tempom podľa najpomalšej osoby. 
A Ježiš to dokáže, robí tak, nezrýchľuje, čaká, kým urobíme prvý krok. A keď príde 
správna chvíľa, položí nám otázku. V tomto prípade je to jasné: „O čom sa to 
zhovárate?“. Robí sa nevedomým, aby nás nechal hovoriť. Jemu sa páči, keď my 
rozprávame. Rád si nás vypočuje, má rád, keď to takto porozprávame. Aby si nás 
vypočul a odpovedal, nechá nás hovoriť. Ako keby o ničom nevedel, avšak s veľkou 
ohľaduplnosťou. A potom odpovedá, vysvetľuje až pokiaľ treba. Tu nám hovorí: „«Či 
nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?» A počnúc od Mojžiša 
a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.“ (v. 26). 
Vysvetľuje, objasňuje. Priznám sa, že mám zvedavosť dozvedieť sa ako to Ježiš 
vysvetlil, aby som to urobil rovnako. Bola to prekrásna katechéza. A potom sa ten istý 
Ježiš, ktorý nás sprevádzal, ktorý sa k nám priblížil, tvári, že ide ďalej, aby videl 
mieru nášho nepokoja: „Nie, len poď, poď a zostaň chvíľu s nami“. Takto sa odohráva 
stretnutie. Ale stretnutím tu nie je iba tá chvíľa lámania chleba, ale je ním celá cesta. 
Stretáme Ježiša v tme našich pochybností, aj v tej otrasnej pochybnosti našich 
hriechov, On je tam, aby nám pomohol v našich nepokojoch... Je stále s nami. Pán nás 
sprevádza, pretože sa s nami túži stretnúť. Z tohto dôvodu hovoríme, že jadrom 
kresťanstva je stretnutie: je to stretnutie s Ježišom. - „Prečo si kresťan? Prečo si 
kresťanka?“ A veľa ľudí nevie odpovedať. Niektorí z tradície. Iní nevedia povedať, 
pretože stretli Ježiša, ale neuvedomili si, že to bolo stretnutie s Ježišom. Ježiš nás 
vždy hľadá. Vždy. A my máme svoj nepokoj. Vo chvíli, keď sa náš nepokoj stretne s 
Ježišom, tam sa začína život milosti, život plnosti, život kresťanskej cesty. Nech nám 
všetkým dá Pán túto milosť stretávať sa Ježišom každodenne. Vedieť a rozpoznať 
práve to, že on kráča s nami v každej našej chvíli. Je naším spoločníkom na púti. 

 
_____________________________________________________________ 

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. 


