
29.nedeľa cez rok A, 18.10.2020 
 

Pondelok             19/10 
Féria, sv.Pavol z Kríža 

Senné 17.30 +Zoltán Janoško 

Utorok               20/10 
Féria 

Senné  7.30 +Ján Pupiš 

Streda                21/10 
Féria 

    

Štvrtok              22/10 
Féria, sv.Ján Pavol II. 

Senné 
Palín 

16.30 
17.30 

+Mária Dilová 
zdr.B.p. Ladislav a Václav (A.U.) 

Piatok                 23/10 
Féria, sv.Ján Kapistránsky 

Senné 
Jastrabie 

17.30 
16.30 

zdr.B.p.rodiny Micáková,Barňáková,Javiľáková 
+Marta,Jozef Pavlovičoví, Marta Franková 

Sobota               24/10 
Féria, sv.Anton M.Claret 

Senné 16.00 +Mária Saboslajová 

Nedeľa         25/10 

30.nedeľa cez rok A 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Michal a Margita Kokolusoví 
za farnosť 
zdr.B.p. Branislav a Boris 

 

Oznamy: - Dnes v nedeľu 18.10.2020 je misijná nedeľa.  
- je mesiac október, mesiacom modlitby sv.ruženca. Pozývam k spoločnej 
modlitbe sv.ruženca. Cez týždeň začneme v Sennom modlitbou sv.ruženca 
o 17.30 a po modlitbe bude nasledovať sv.omša bez kázne. Na filiálkach ruženec 
pol hodinu pred sv.omšou. Ak sv.omša nie je, modlitba bude o 18.00 hod. 
- dnes 18.októbra sa koná akcia "Milión detí sa modlí ruženec". 
www.miliondeti.sk., pozývam rodičov s deti aby sa pomodlili sv.ruženec doma. 
- Zvonček z 11.9.: Senné 53.62, Jastrabie 32.20, Palín 25.30.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre kostoly a farnosť. 
- z 24.10. na 25.10.2020, zo soboty na nedeľu sa mení čas, o 3.00hod 
posúvame hodiny na 2.00hod. 
- Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme 
hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú 
najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná 
zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na 
internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme 
srdečné Pán Boh zaplať. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 43 

Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete 
Pozývame Vás znova sa zapojiť do modlitebnej iniciatívy 
Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.  
V týchto dňoch, keď sa po niekoľkých mesiacoch opäť v 
našich kostoloch muselo obmedziť slávenie verejných 
bohoslužieb, prostredníctvom vás pozývam rodiny i 
všetkých, ktorí vo vašich farnostiach venujú čas výchove 
detí, zapojiť sa do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa 

modlí ruženec za pokoj a mier vo svete. Prípravný tím, ktorý stojí za touto 
modlitbovou iniciatívou chce deťom predstaviť príbeh svätej Kataríny 
Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky medailu. Po tom, čo 
Katarína dala vyraziť mariánske medaily podľa obrazu, ktorý videla v 
zjaveniach, prišla veľká epidémia. Jej spolusestry medaily rozdávali chorým a 
vzbudzovali v ľuďoch úctu k Panne Márii. Následne sa začali diať veľké počty 
uzdravení a aj preto dostala medaila prívlastok zázračná. Každý, kto sa zapojí 
do modlitby ruženca 18. alebo 19. októbra a zaregistruje sa na webe 
www.miliondeti.sk, dostane jednu takú medailu. Ružencová kampaň je v 
tomto roku poznačená pandémiou koronavírusu a pripadla na ten istý deň, ako 
misijná nedeľa. Ruženec sa teda môžete s deťmi modliť pred, počas, či po 
aktivitách, ktoré možno plánujete robiť pri príležitosti misijnej nedele. 
Rovnako aj Tv Lux bude vysielať modlitbu svätého ruženca s deťmi pred 
svätou omšou s tematikou misií. Bude to 18. októbra o 9.00 ráno. Keď 
navštívte stránku www.miliondeti.sk nájdete na nej: voľne stiahnuteľné 
materiály, video, ktoré môžete zdieľať na sociálnych sieťach, návod ako sa 
modliť ruženec pre deti, a prihlasovací formulár. Epidemiologické opatrenia 
skomplikovali možnosti modliť sa ruženec v skupinách. Keďže aj my chceme, 
aby sme sa všetci správali zodpovedne a brali ohľad na ľudí, ktorí sú vystavení 
riziku - katechéti, učitelia, vychovávatelia, ale aj kňazi, či zdravotníci, 
pracujúci s deťmi, ruženec sa nemôžeme modliť v tomto ružencovom mesiaci 
spoločne v našich chrámoch, odporúčam modliť sa ho doma - v našich 
domácich chrámoch, v triede, v malých skupinkách, na prechádzke v parku, či 
online pomocou internetového hovoru, na ktorý sme si všetci už zvykli. 



Pozývam teda ešte raz všetkých v dôvere v slová svätého Pátra Pia: Keď sa 
milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť. Drahí priatelia, v týchto 
neľahkých časoch vás zverujem pod mocnú Božiu ochranu. 
Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôvery plná modlitba detí 
vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská 
modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v 
našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom 
liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, 
lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. 
Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. 
Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa 
treba stále modliť a neochabovať, nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať 
taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.” 
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Pre vnútornú potrebu Farnosti Návštevy Panny Márie, Senné. 
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