
20.nedeľa cez rok A, 16.8.2020 
 

Pondelok              17/8 
Féria 

   

Utorok                 18/8 
Féria, sv. Helena 

   

Streda                 19/8 
Féria, sv. Ján Eudes 

   

Štvrtok               20/8 
Féria, sv. Bernard 

Senné  18.30 +Juraj a Anna Farkašoví 

Piatok                  21/8 
sv. Pius X. 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.30 
16.30 
17.30 

zdr.B.p. Láďa Mráz 
+Július Točený 
zdr.B.p. Marcela U. s rodinou 

Sobota                22/8 
Panna Mária Kráľovna 

Senné 
Jastrabie 

 7.30 
 8.30 

zdr.B.p. Katarína a jej rodičia 
za farnosť 

Nedeľa           23/8 

21.nedeľa cez rok A 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15  
 7.30 

zdr.B.p. rod.Sentivanová (Ľ. Hreško) 
+Štefan Mesaroš a Andrej a 
Barbora 
zdr.B.p. Miroslav Bakajsa, živ.jub. 
Gr.kat. liturgia 

 

Oznamy:  
- na budúcu nedeľu budú zbierky na kostoly 
 
- Zvonček z 9.8.: Senné 119,14€, Jastrabie 37.80, Palín 38€.  
na kostol Palín: 120€, na kostol Senné: p. Pauco 100€, rodina Františka Kuchtu 100€, 
bohuznáma rodina 50€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 34 

Naliehavo volať k Ježišovi 
   Vstúpim do zástupu ľudí, ktorý ide za Ježišom. 
Priblížim sa k žene, ktorá kričí, ktorá chce upútať 
Ježišovu pozornosť. Započúvam sa do jej 
prenikavého volania: „Zmiluj sa nado mnou“. 
   Spomínam si na bolestné zážitky, keď som vo 
svojom utrpení volal k Ježišovi: „Zmiluj sa nado 
mnou“? Neprežívam podobný stav aj v tejto chvíli? 
Ktoré slová by najlepšie vystihli súčasný stav mojej 
duše? 

Uvedomím si veľkú bolesť ženy, ktorá prosí za svoju dcérku, ktorú trápi zlý 
duch. Sú v mojej rodine, v mojom spoločenstve osoby, ktoré ničí a trápi zlo? 
Budem volať k Ježišovi, aby sa nad nimi zmiloval. Koho mu túžim zveriť? 

Obrátim svoju pozornosť na neodbytnosť, s akou žena volá k Ježišovi aj 
vtedy, keď ho učeníci prosia, aby ju poslal preč. Aká je moja vytrvalosť vo 
chvíľach pochybností? Dokážem odporovať znechuteniu? 

Započúvam sa do rozhovoru ženy s Ježišom. Vžijem sa do jej zápasu 
s ťažkými slovami, ktoré jej adresuje Ježiš. Neznechucuje sa, neustupuje 
v úpenlivej prosbe? 

Spomínam si na modlitbu, v ktorej som zakúsil osobitný zápas s Božím 
slovom? O ktoré slovo išlo? Dokázal som na neho odpovedať? Ktoré slová 
evanjelia sú pre mňa najťažšie? Ako na ne 
odpovedám? 

Priblížim sa k Ježišovi, ktorý mi dáva za príklad 
vieru pohanky. Je taká silná, že vedie k uzdraveniu. 

Priviniem sa k Ježišovi so svojou krehkou 
vierou, s pokušeniami, pochybnosťami a 
znechutením. Budem opakovať ako kanaánska 
žena: „Pane, pomôž mi!“ 

O čo prosím? O milosť vytrvať v modlitbe vo 
chvíľach pochybností. 



Katechéza z cyklu Uzdraviť svet: Viera a ľudská dôstojnosť 
Pandémia dala do popredia to, akí sme všetci zraniteľní a vzájomne prepojení. 
Ak sa nebudeme starať jeden o druhého, počnúc tými poslednými, ktorí sú 
najviac zasiahnutí, vrátane stvorenstva, nemôžeme svet uzdraviť. Treba 
pochváliť angažovanosť mnohých ľudí, ktorí v týchto mesiacoch dokazujú 
ľudskú a kresťanskú lásku k svojmu blížnemu tým, že sa venujú chorým 
napriek ohrozeniu vlastného zdravia. Každopádne koronavírus nie je jediným 
ochorením, proti ktorému treba bojovať, ale pandémia odhalila širšie sociálne 
patológie. Jednou z nich je pokrivené videnie človeka, pohľad, ktorý ignoruje 
jeho dôstojnosť a vzťahový charakter. Niekedy hľadíme na druhých ako na 
predmety; predmety na použitie a zahodenie. V skutočnosti však tento typ 
pohľadu zaslepuje a podnecuje individualistickú a agresívnu kultúru odpadu, 
ktorá premieňa ľudskú bytosť na spotrebný tovar. Vo svetle viery naopak 
vieme, že Boh hľadí na muža a ženu iným spôsobom. On nás stvoril nie ako 
predmety, ale ako milované osoby, schopné milovať; stvoril nás na svoj obraz 
a podobu. Týmto spôsobom nám dal jedinečnú dôstojnosť a pozval nás žiť 
v spoločenstve s ním, v spoločenstve s našimi sestrami a bratmi, v úcte ku 
všetkému stvorenstvu. V spoločenstve, čiže v harmónii. Stvorenie je harmónia, 
ku ktorej sme povolaní, aby sme ju žili. A v tomto spoločenstve, v tejto 
harmónii, ktorá je spoločenstvo, nám Boh dáva schopnosť plodiť a chrániť 
život, pracovať a starať sa o zem. Je zrejmé, že bez harmónie sa nedá plodiť 
a chrániť život; bude zničený. O tom individualistickom pohľade, ktorý nie je 
harmóniou, máme príklad v evanjeliách, v žiadosti matky učeníkov Jakuba 
a Jána: „Chcela by, aby zasadli po pravici a ľavici nového kráľa“. Ale Ježiš ponúka iný 
typ nazerania: pohľad služby, darovania života pre druhých, a potvrdzuje to 
vzápätí tým, že navracia zrak dvom slepcom a robí z nich svojich učeníkov. 
Snaha o šplhanie sa v živote nahor, o nadradenosť nad inými, to ničí harmóniu. 
Je to logika dominancie, ovládať ostatných. Harmónia je niečo iné: je to 
služba. Poprosme teda Pána, aby nám dal oči pozorné pre bratov a sestry, 
zvlášť tých, čo trpia. Ako Ježišovi učeníci nechcime byť ľahostajnými, ani 
individualistami, to sú dva nepekné postoje proti harmónii. Ľahostajnosť: ja si 
hľadím na druhú stranu; a individualizmus: „len pre mňa“, pozerám iba na 
vlastný záujem. Harmónia stvorená Bohom od nás žiada hľadieť na druhých, 
na potreby iných, na problémy druhých, byť v spoločenstve. Chcime uznať 
v každej osobe, akejkoľvek rasy, jazyka či postavenia by bola, ľudskú 

dôstojnosť. Harmónia ťa vedie k rozpoznaniu ľudskej dôstojnosti, tá harmónia 
stvorená Bohom, s človekom v strede. Druhý vatikánsky koncil zdôrazňuje, že 
táto dôstojnosť je neodňateľná, pretože «bola stvorená na Boží obraz». Ona je 
základom celého sociálneho života a určuje jeho princípy konania. V modernej 
kultúre je referenčným bodom najbližším k princípu neodňateľnej dôstojnosti 
ľudskej osoby Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú sv.Ján Pavol II. 
definoval ako „míľnik na dlhej a ťažkej ceste ľudstva“ a ako „jeden z 
najvyšších. Práva nie sú len individuálne, ale aj sociálne; vzťahujú sa na 
národy a krajiny. Ľudská bytosť je v skutočnosti vo svojej osobnej dôstojnosti 
bytosťou spoločenskou, sociálnou, stvorenou na obraz Trojjediného Boha. 
Sme sociálni, musíme žiť v tejto sociálnej harmónii, ale keď je tu sebectvo, náš 
pohľad nesmeruje k druhým, k spoločenstvu, ale vracia sa k nám samotným, a 
toto nás robí škaredými, zlými, sebeckými, ničiac harmóniu. Toto obnovené 
povedomie dôstojnosti každej ľudskej bytosti má seriózne sociálne, 
ekonomické a politické dôsledky. Hľadieť na brata a na celé stvorenstvo ako 
na prijatý dar Otcovej lásky podnecuje postoje pozornosti, starostlivosti 
a žasnutia. Takto veriaci človek, keď kontemplatívne hľadí na blížneho ako 
na brata, a nie ako na cudzinca, pozerá na neho so súcitom a empatiou, nie 
s opovrhnutím či nepriateľstvom. A nazerajúc na svet vo svetle viery, snaží sa 
rozvinúť za pomoci milosti svoju tvorivosť a entuziazmus, a tak nájsť riešenia 
na tragédie dejín. Chápe a rozvíja svoje schopnosti ako zodpovednosti, ktoré 
pramenia z jeho viery, ako Božie dary, ktoré treba dať do služby ľudstvu 
a stvorenstvu. Zatiaľ ako všetci pracujeme na zdolaní vírusu, ktorý postihuje 
všetkých bez rozdielu, viera nás vyzýva, aby sme sa vážne a aktívne 
angažovali proti ľahostajnosti k pošliapavaniu ľudskej dôstojnosti. Proti tejto 
kultúre ľahostajnosti, ktorá sprevádza kultúru odhadzovania (skartovania): že 
veci, ktoré sa ma nedotýkajú, ma nezaujímajú. Viera vždy požaduje aby sme sa 
nechali uzdraviť a obrátiť z nášho individualizmu, tak osobného ako aj 
kolektívneho; napríklad straníckeho individualizmu. Kiež nám Pán „prinavráti 
zrak“, aby sme nanovo objavili, čo znamená byť členmi ľudskej rodiny. A kiež 
sa tento pohľad pretaví do konkrétnych činov spolucítenia a úcty voči každej 
osobe a do starostlivosti a ochrany nášho spoločného domu. 

_____________________________________________________________ 
Pre vnútornú potrebu Farnosti Návštevy Panny Márie, Senné. 

Farár: ThDr. Stanislav Ščerba, PhD.; telefón 056/6497433; 0903907705 (mobil); 
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