
7.veľkonočná nedeľa,24.5.2020 
Pondelok              25/5 
Féria, sv.Béda ctihodný 

Senné 18.00 +Róbert Ondrík, kňaz  

Utorok                 26/5 
Sv.Filip Neri 

Senné 18.00 +Michal,Zuzana a Václav Červeňákoví 

Streda                 27/5 
Féria,sv.Augustín Canterbury 

Senné  7.30 +Michal a Zuzana Dupejoví a ich rodičia 

Štvrtok               28/5 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Ján Čalfa 
+Ján, Mária a Juraj  

Piatok                  29/5 
Féria, sv.Pavol VI. 

Senné 
Palín  

18.00 
17.00 

+Vincent a Mária Tuptoví 
+Anna Molnárová, 1.výr. 

Sobota                30/5 
Féria 

   

Nedeľa           31/5 
Zoslanie Ducha 

Svätého - Turíce 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Palín 

10.30 
8.00 
9.15 
7.30 

za farnosť 
zdr.B.p.Jozef a Mária Mesaroš,50.r.sob. 
zdr.B.p.Veronika,Slavomír,Bianka 
Gr.kat liturgia 

 

 

Oznamy - na budúcu nedeľu 31.5.2020 je zbierka na katolícke masmédia. 
- 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 17.5.: Senné 69.40, Jastrabie 26.60, Palín 29.80. na kostol: Jastrabie: 
bohuznámy 20€. Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť.  
- dnes 24.5. je svetový deň modlitieb za cirkev v Číne.  
– dnes je 54.svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. 
- od piatka začína novéna k Duchu Svätému. Novéna je na záver sv.omše. Ak sv. 
omša nie je, potom bude o 18.00 hod.  
- v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Budeme pri 
nich prosiť za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 22 
Katechéza Svätého Otca: Tajomstvo stvorenia otvára srdce k modlitbe 

Pri generálnej audiencii v stredu 20.5. sa pápež František venoval téme modlitby. 
V treťom pokračovaní cyklu sa sústredil na odpoveď človeka na nádherný Boží dar 
stvorenia: úžas a chválu, ktoré vyjadruje 8.žalm. Ako biblický text vybral pápež 
František slová žalmu: «Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na 
hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho 
ujímaš? [...] Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!» (Ž 8,4-
5.10). Pokračujeme v katechéze o modlitbe, meditujúc nad tajomstvom stvorenia. 
Život, jednoduchý fakt, že existujeme, otvára srdce človeka modlitbe. Prvá stránka 
Biblie sa podobá na veľký hymnus vďakyvzdania. Rozprávanie o stvorení sveta je 
rytmizované refrénmi, kde sa neustále zdôrazňuje dobrota a krása každej veci, ktorá 
existuje. Boh prostredníctvom svojho slova volá k životu a všetko prichádza 
k existencii. Prostredníctvom slova oddeľuje svetlo od tmy, strieda deň s nocou, mení 
ročné obdobia, otvára paletu farieb rôznorodosťou rastlín a zvierat. V tomto 
prekypujúcom lese, ktorý rýchlo poráža chaos, sa ako posledný objavuje človek. 
A tento zjav vyvoláva obrovský jasot, ktorý umocňuje spokojnosť a radosť: «A Boh 
videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré». Dobré, ale aj krásne: vidíme 
krásu celého stvorenia! Krása a tajomstvo stvorenia vyvoláva v srdci človeka prvé 
hnutie, ktoré vzbudzuje modlitbu. Takto hovorí 8. žalm: «Keď hľadím na nebesia, 
dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň 
pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?». Modliaci sa človek kontempluje tajomstvo 
existencie navôkol seba, vidí hviezdne nebo, ktoré ho prevyšuje – a ktoré nám dnes 
astrofyzika ukazuje v celej jeho nesmiernosti – a pýta sa, aký projekt lásky musí byť 
za týmto tak mohutným dielom!... A v tejto bezhraničnej rozľahlosti, čože je človek? 
„Takmer nič“, je bytosťou, ktorá sa rodí, ktorá umiera, je mimoriadne krehkým 
stvorením. A predsa, v celom vesmíre je ľudská bytosť jediným tvorom, ktorý si 
uvedomuje toľkú hojnosť krásy. Tá malá bytosť, ktorá sa rodí, zomiera, dnes tu je 
a zajtra jej niet, je jediným, kto si uvedomuje túto krásu. Sme si vedomí tejto krásy! 
Modlitba človeka je úzko spätá s pocitom úžasu. Veľkosť človeka je nekonečne malá 
v porovnaní s rozmermi vesmíru. I jeho najväčšie výdobytky sa zdajú byť len veľmi 
nepatrné... Človek však nie je nula. V modlitbe sa mocne preukazuje vnímanie 
milosrdenstva. Nič neexistuje náhodou: tajomstvo vesmíru spočíva v dobrotivom 
pohľade niekoho, koho oči sa stretávajú s našimi. Žalm 8,6 hovorí, že sme stvorení 
len o niečo menší od Boha, slávou a cťou sme ovenčení. Vzťah s Bohom je veľkosťou 
človeka: jeho nastolením na trón. Prirodzenosťou sme takmer ničím, drobnosťou, no 
povolaním, skrze povolanie, sme deťmi veľkého Kráľa! Je to skúsenosť, ktorú majú 



mnohí z nás. Ak sme občas v riziku, že beh života so všetkými jeho trpkosťami v nás 
udusí dar modlitby, stačí rozjímavý pohľad na hviezdne nebo, západ slnka, kvet..., aby 
sme znovu zažali iskru vďakyvzdania. Táto skúsenosť je azda základom tej prvej 
stránky Biblie. Keď bol zostavený veľký biblický príbeh o stvorení, izraelský ľud 
neprechádzal tými najšťastnejšími dňami. Nepriateľská mocnosť okupovala zem; 
mnohí boli deportovaní a sa ocitli ako otroci v Mezopotámii. Neexistovala viac vlasť, 
ani chrám, ani spoločenský a náboženský život, nič. A predsa, práve vychádzajúc 
z veľkého rozprávania o stvorení, niekto začína znovu objavovať dôvody k 
vďakyvzdaniu, k chvále Boha za život. Modlitba je prvou silou nádeje. Modlíš sa, 
a nádej rastie, ide vpred. Povedal by som, že otvára dvere nádeji. Nádej tu je, ale 
svojou modlitbou otváram dvere. Pretože ľudia modlitby uchovávajú základné 
pravdy; sú tými, čo opakujú, predovšetkým sebe samým a potom aj všetkým 
ostatným, že tento život, napriek všetkým jeho námahám a jeho skúškam, napriek 
jeho ťažkým dňom, je plný milosti, nad ktorou možno žasnúť. A ako taký ho treba 
vždy brániť a ochraňovať. Ľudia, ktorí sa modlia vedia, že nádej je silnejšia než 
malomyseľnosť. Veria, že láska je mocnejšia než smrť a že istotne jedného dňa 
zvíťazí, aj keď v čase a v spôsoboch, ktoré nepoznáme. Muži a ženy modlitby nesú na 
tvári odrazy zábleskov svetla: pretože aj v tých najtemnejších dňoch ich slnko 
neprestáva osvecovať. Modlitba ťa osvecuje: osvecuje ti dušu, osvecuje ti srdce, 
osvecuje ti tvár. Aj v najtemnejších chvíľach, aj v časoch najväčšej bolesti. Všetci 
sme nositeľmi radosti. Premýšľali ste nad tým? Že ty si nositeľom radosti? Alebo 
radšej prinášaš zlé správy, to, čo zarmucuje? Všetci sme schopní prinášať radosť. 
Tento život je dar, ktorý nám dal Boh: a je príliš krátky na to, aby sme ho strávili 
v smútku, v zatrpknutí. Chváľme Boha, tešiac sa jednoducho z toho, že existujeme. 
Hľaďme na vesmír, hľaďme na tie krásy a hľaďme aj na naše kríže a povedzme: „Ty 
jestvuješ, ty si nás takto stvoril, pre teba“. Je potrebné cítiť ten nepokoj srdca, ktorý 
vedie k vďačnosti a chvále Boha. Sme deťmi veľkého Kráľa, Stvoriteľa, schopnými 
čítať jeho podpis v celom stvorení; v tom stvorení, ktoré my dnes nechránime, ale 
v tom stvorení je podpis Boha, ktorý ho stvoril z lásky. Nech nám Pán dáva vždy 
hlbšie chápať túto vec a vedie nás povedať „ďakujem“: a to „ďakujem“ je jedna 
krásna modlitba. Jn14,15-21 v sebe nesie dve posolstvá: dodržiavanie prikázaní 
a prísľub Ducha Svätého. Ježiš spája lásku k nemu s dodržiavaním prikázaní, 
a prízvukuje to vo svojej rozlúčkovej reči: „ak ma milujete, budete zachovávať moje 
prikázania“ ; „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje“. Ježiš nás 
žiada, aby sme ho milovali, no vysvetľuje, že pre naplnenie tejto lásky nestačí len 
túžba po ňom alebo nejaký pocit, ale vyžaduje si to neustálu ochotu riadiť sa jeho 
cestou, čiže vôľou Otca. A tá je obsiahnutá v prikázaní vzájomnej lásky-udržiavania 
prvotnej lásky –, ktorý dal sám Ježiš: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja 
miloval vás“. Nepovedal: „Milujte ma, ako som ja miloval vás“, ale „milujte sa 
navzájom, ako som ja miloval vás“. On nás miluje bez žiadania niečoho na oplátku. 
Ježišova láska je nezištná, nikdy od nás nepožaduje revanš. A chce, aby sa táto jeho 
nezištná láska pretavila do konkrétneho života našich vzájomných vzťahov. Jeho 
vôľou je toto. Aby učeníkom pomohol kráčať po tejto ceste, Ježiš dáva prísľub, že 
bude prosiť Otca, aby poslal „iného Tešiteľa“, čiže Zástancu, ktorý zaujme jeho 

miesto a dá im chápavosť v počúvaní a odvahu v zachovávaní jeho slov. Toto je Duch 
Svätý, ktorý je darom Božej lásky, ktorý zostupuje do srdca kresťana. Po tom, čo Ježiš 
umrel a vstal z mŕtvych, jeho láska sa dáva tým, ktorí veria v neho a sú pokrstení 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sám Duch ich vedie, osvecuje, posilňuje, aby 
každý mohol kráčať životom, aj naprieč strasťami a ťažkosťami, v radostiach i 
žiaľoch zotrvať na Ježišovej ceste. Toto je možné práve tým, že si pestujeme 
poddajnosť voči Duchu Sv., aby svojou aktívnou prítomnosťou mohol nielen 
potešovať, ale aj premieňať srdcia, otvoriť ich pravde a láske. Pri skúsenosti s 
pochybením a hriechom – čo zažívame všetci –, Duch Sv. nám pomáha nepodľahnúť 
a dáva nám chápať a naplno žiť význam Ježišových slov: „Ak ma milujete, budete 
zachovávať moje prikázania“. Prikázania nám neboli dané ako nejaký druh zrkadla, 
v ktorom by sme mali vidieť odraz našich pokleskov, našich nezrovnalostí. Nie na to 
slúžia. Božie slovo nám bolo dané ako Slovo života, ktoré premieňa srdce a život, 
ktoré obnovuje, ktoré nesúdi aby odsúdilo, ale ozdravuje a za cieľ si kladie 
odpustenie. Také je Božie milosrdenstvo. Slovo, ktoré je svetlom pre naše kroky. A 
toto všetko je dielom Ducha Svätého! On je Darom Božím, je Boh sám, ktorý nám 
pomáha stať sa slobodnými ľuďmi, ľuďmi, ktorí chcú a vedia milovať, ľuďmi, ktorí 
pochopili, že život je poslanie ohlasovať úžasné veci, ktoré Pán uskutočňuje v tom, 
kto mu dôveruje. Panna Mária, vzor Cirkvi, ktorá vie počúvať Božie slovo a prijímať 
dar Ducha Svätého, nech nám pomáha radostne žiť Evanjelium, vo vedomí, že nás 
podopiera Duch, Boží oheň, ktorý zohrieva srdcia a osvetľuje naše kroky.“ 

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 

_____________________________________________________________ 

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. 


