
6.veľkonočná nedeľa,17.5.2020 
Pondelok              18/5 

Féria, sv.Ján I, pápež 
Senné 18.00 zdr.B.p. bohuznáma rodina 

Utorok                 19/5 
Féria Senné 18.00 +Ján a Mária Bodnároví 

Streda                 20/5 
Féria, sv.Bernardín Sienský 

Senné 7.30 +Andrej a Helena Boruchoví a ich rodičia 

Štvrtok                21/5 
Nanebovstúpenie Pána 

Prikázaný sviatok 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
16.00 
17.00 

+Anna Farkašová, 1.výr. 
zdr.B.p. Valéria Kisjurová, živ.jub. 
 

Piatok                  22/5 
Féria, sv.Rita 

Senné 17.00 za farnosť 

Sobota                23/5 
Féria 

   

Nedeľa           24/5 
 

7.veľkonočná nedeľa 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

 9.00 
 8.00 
10.30 

+Mária Saboslajová 
+Miloš Mazur 
+Július Chytráček 

 

Oznamy - na budúcu nedeľu je zbierka na kostol 
– v štvrtok 21.5.2020 je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. V PALÍNE je slávnosť titulu 
kostola ale odpustová slávnosť bude v nedeľu 24.5.2020 o 10.30hod. od 10.10 bude korunka 
Božieho milosrdenstva. 
- počas celého mesiaca máj sú májové mariánske pobožnosti. Ak je sv. omša, začne sa 
májovou pobožnosťou, ak nie je, pobožnosť o 18.00 hod. 
- Zvonček z 10.5.: Senné 111.71, Jastrabie 59.54, Palín 46€. na kostol: Jastrabie 20€ Valika 
Kisjurová. Senné: 100€ rod.Jána Išky str., 50€ Ján Nemčík.  Pán Boh zaplať za Váš 
milodar na kostol a farnosť.  
- 24.5. je svetový deň modlitieb za cirkev v Číne. – na budúcu nedeľu je 54.svetový deň spoločenských 
komunikačných prostriedkov. - zbierka na katolícke masmédia bude 31.5.2020. 
-  od pondelka do stredy sú prosebné dni za úrodu. 
- od piatka začína novéna k Duchu Svätému. Novéna je na záver sv.omše. Ak sv. omša nie je, potom bude 
o 18.00 hod.  
- Drahí bratia a sestry! Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli stretávať pri slávení 
Eucharistie v našich kostoloch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy bohoslužieb cez média. 
Chcem poďakovať všetkým kňazom, ktorí nerezignovali a cez sociálne siete streemovali sväté 
omše, pobožnosti a duchovné inšpirácie. Moja vďačnosť patrí aj verejnoprávnemu Rozhlasu 
a televízii za priame prenosy. Osobitne ďakujem našim katolíckym média Rádiu Lumena 
Televízii Lux za ich prácu, ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou a to nielen pri 
online prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých mesiacov 
pandémie. Na budúci týždeň je 7.veľkonočná nedeľa, kedy sa už tradične venujeme podpore 
našich katolíckych médii. Prejavom vďaky a podpory našim médiam umožníme nielen ich ďalší 
rozvoj, ale posilníme aj našu slobodu v komunikovaní pravdy, dobra a krásy! Za pomoc pre 
naše kotolícke médiá vám už vopred ďakujem! Mons. Bernard Bober, arcibiskup. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 21 

Ján Pavol II. – 100 rokov od narodenia 
Jedna z najvýznamnejších osobností Cirkvi i svetovej politiky konca 20.st. má v 
týchto dňoch dve okrúhle výročia: 100 rokov od narodenia, 15 rokov od smrti, a 
30 rokov od 22. apríla 1990, keď ako prvý pápež v dejinách navštívil Slovensko. 
Karol Wojtyła sa narodil 18.5.1920 vo Wadowiciach pri Krakove. Bol intelektuál, 
teológ, básnik a filozof. Obľuboval turistiku, lyžovanie, plávanie. Venoval sa 
divadlu aj politike. Učil na univerzite. Na kňaza ho vysvätili 1.11.1946, na 
biskupa v r.1958. Zúčastnil sa II. Vatikánskeho koncilu, počas ktorého ho 
30.12.1963 Pavol VI. menoval za Krakovského arcibiskupa. 16.10.1978 ho zvolili 
za pápeža, 263.nástupca apoštola Petra. Bol prvým netalianskym pápežom od 
r.1522, prvým Slovanským v dejinách, najmladší od r.1846. Jeho pontifikát bol 
3.najdlhší v dejinách. Uskutočnil vyše 100 zahraničných ciest. 13.5.1981 na neho 
spáchal Ali Ağca atentát. (neskôr sa objavili dôkazy, že za tým stála sovietska 
KGB) Dátum atentátu je výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, kam Svätý 
Otec po vyzdravení putoval z vďaky za záchranu života. Zomrel 2. 4. 2005. 

Sv. Ján Pavol II. očami slovenských biskupov 
Vo veľkej úcte majú poľského pápeža aj súčasní biskupi Slovenska. Pri príležitosti 
výročia prinášame slová niektorých z nich. Hovoria o výnimočnosti tohto svätca a 
jeho odkaze pre Slovensko. Spišská diecéza, Mons. Štefan Sečka: Svätý otec Ján 
Pavol II. ukázal svoj vzťah k Slovákom najmä tým, že až trikrát navštívil túto 
malú krajinu. Jeho posolstvo bolo pri všetkých návštevách vždy originálne. Hoci 
sa spomínané tri návštevy uskutočnili v relatívne krátkom čase, predsa Slovensko 
v tom období prechádzalo veľkými zmenami, na čo Ján Pavol II. vo svojich 
príhovoroch majstrovsky reagoval. Z jeho príhovorov bolo cítiť veľkú lásku k 
Slovákom, preto sme ich veľmi radi počúvali a verím, že to čo do nás zasieval, 
prinieslo a prináša svoju úrodu. Banskobystrická diecéza, Mons. Marián 
Chovanec: chcel by som  poukázať na menej viditeľný – na duchovný prínos tohto 
svätého pápeža pre nás. Jeho náuka o teológii tela podporila všetky naše cirkevné 
pro-rodinné a pro-životné snahy (ochrana počatých detí a nevyliečiteľne chorých). 
Jeho krásny a hlboký pohľad na zasvätený život – najmä na služobné kňazstvo – 
viedol k nebývalému vzrastu duchovných povolaní. A napokon jeho „láska ku 
krížu“, o ktorej nielen dlhé roky hovoril a písal, ale v posledných rokoch na 
vlastnom tele prežíval, viedla k správnej orientácii mnohých veriacich aj 
neveriacich ľudí. Zrazu opätovne našli aj v kríži „nesenom s Kristom“ nový 



význam. Slovensko a jeho Cirkev by nikdy neboli bývali také, aké sú dnes bez 
neho. Veľa by nám chýbalo a veľa by sme vôbec nechápali. Ďakujeme mu za 
všetko! Nitrianska diecéza, Mons. Viliam Judák: Ján Pavol II. rozumel svetu 
a dnešnému človeku; svojim postojom neohrozene poukazoval na skutočnosť, že 
keď sa moderný človek klania falošným bohom sa kultúra života nútene 
zdeformuje. To je vlastná príčina, prečo sa vyvíjalo 20.st. takto, ako sme boli toho 
svedkami. Ľudia zabudli na Boha a tým, že zabudli na Boha, zabudli na to, kým 
boli a čím boli – a mohli byť. Pápež, ako najvyššia cirkevná autorita sa prejavil aj 
ako osobnosť, ktorá rozumie Európe. Rozumel aj Slovensku a jeho dejinám. 
V Nitre-Janíkovciach na stretnutí mládeže (30.6.1995) povedal:„Nitra nám hovorí 
o prvom tisícročí.Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v celej stredovýchodnej 
Európe. Tu sa od roku 828 pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Kristovým... 
Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená 
diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom, je jedným z najstarších 
biskupských sídel medzi slovanskými národmi... Drahí priatelia, uvedomte si, aký 
neoceniteľný je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k vám po dlhej ceste 
generácií od čias svätého Cyrila a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a 
usilovne ho zveľaďujte!“ poukázal na starobylosť biskupstva vzniknutého za čias 
sv.Metoda“. Rožňavská diecéza, Mons. Stanislav Stolárik: Svätý Ján Pavol II. je 
pre mňa stále „Nový Dávid – prorok nádeje“, ktorý sa mocou Ducha Svätého 
a hlbokou dôverou k Panne Márii postavil najskôr zoči-voči komunistickému 
režimu, a ako pápež všetkým výzvam, ale aj hrozbám sveta. Hlboká duchovnosť 
a sila boli jeho prakom i kameňom, s ktorými riešil problémy Cirkvi a ukázal 
mnohé východiská z krízových situácií sveta. Ale ako to vždy v živote bolo 
i bude, niektoré jeho návrhy sa prijali, iné nie. S odstupom času sa len potvrdzuje 
a ešte sa v budúcnosti potvrdí, akým prorockým bol jeho hlas pre dobro celého 
ľudstva. Treba nám ďakovať za tohto Božieho i Máriinho muža, na ktorom sa plne 
prejavila Božia sila slabých, aby sa otriasli tróny „istôt“, ktoré za také „ustanovil“ 
človek. Bol to svätec, ktorý budoval i upevňoval cestu víťazstva Nepoškvrneného 
Srdca Panny Márie a zasvätil jej celý svet. Svet vnímal ako jednu veľkú ľudskú 
rodinu, ktorej základom je každá Bohom ustanovená rodina. V rodine prináleží 
každému človekovi dôstojnosť a ochrana, a to od okamihu počatia, až po 
prirodzenú smrť. Človek a rodina sú témy, o ktorých sa všetci ľudia dobrej vôle 
majú rozprávať, ale sa aj v princípoch zhodnúť. Jeho veľkosť spočíva aj v tom, že 
vedel nastoliť témy, ktoré sú vlastné všetkým ľuďom, a usiloval o to, aby sa postoj 
ľudí k nim čo možno najviac približoval. Slovensko oslovoval silou svojej 
osobnosti človeka a kňaza, biskupa, pápeža. Hlboko ľudský, hlboko Boží. Na ňom 
sa prejavila pravda, že keď sa spoja tieto dve úžasné hodnoty, človek sa stáva 
svätým. Formovali ho rodičia, priatelia, kňazi, hodnotní ľudia. Celý život ho 
viedla za ruku Matka - Panna Mária. „Totus tuus!“ Oplatilo sa odovzdať sa do rúk 
Márie. Uprostred biedy, vojen a všetkých trápení tohto sveta bol plný nádeje, lebo 
bol plný viery v Boha, ktorý je vo svojom Synovi a silou Ducha Svätého Víťazom 

nad hriechom smrťou a oddaný Panne Márii, ktorej Boh určil konečné víťazstvo 
prostredníctvom jej Nepoškvrneného Srdca, ktoré bilo, bije a bude navždy biť 
jedine pre Boha a pre záchranu ľudstva, každého človeka. Myslím si, že toto sú 
silné podnety pre Slovensko, pre to, aby každý jeden z nás prežíval svoj život 
a povolanie ako dar, v zodpovednosti za poslanie, ktoré mu zveril Boh. Na 
Slovensku bol trikrát, kanonizoval Košických mučeníkov, vyhlásil za 
blahoslavených biskupa Hopku, rehoľníka Dominika Trčku a sestru Zdenku. 
Svojím životom, učením vyoral hlbokú brázdu, zasial dobré semeno. Je na nás, 
aby sme nechali v našich srdciach a v praktickom kresťanskom živote klíčiť a 
vyrastať to dobré semeno a aby sme v pravom čase prinášali dobrú úrodu.  

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej 
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená 
krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom 
vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných 
starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase 
smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. 
Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech 
a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou 
nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. 
Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. 
Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a 
daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. 
Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov 
spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám 
kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému 
Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu 
arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných 
povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním 
chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN  Imprimatur: Mons. Bernard 
Bober, arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice, Prot. č. 374/17 

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

17.5.2020 Hajdučková Anna, Paľová Alena 
Mrázová Magdaléna - prosby 

 

24.5.2020 Valkovičová Simona, Kovaľová Erika 
Mesarošová Martina - prosby 

 

31.5.2020 
 

Paľová Alena, Valkovičová Simona Hajdučková 
Anna - prosby 

 

_____________________________________________________________ 

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. 


