
32.nedeľa cez rok A, 8.11.2020 
 

Pondelok              9/11 
výr. posviacky Lateránskej 

baziliky v Ríme, sviatok 
Senné  +Ladislav Kovaľ 

Utorok                10/11 
sv. Lev Veľký, sp. 

Senné  +Ján a Alžbeta Pulkoví 

Streda                11/11 
sv. Martin z Tour, sp. 

Senné  +Zuzana a Ján Gujdanoví 

Štvrtok               12/11 
sv. Jozafát, sp. 

Senné  +Andrej, Anna a Ján Baňasoví, 40.r. 

Piatok                 13/11 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

 
+Andrej, Ružena a Gabriel Padoví 
+Štefan Mesaroš, Vladko a Janík 

Sobota                14/11 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné 
Palín 

 
+Ján Hreško a jeho rodičia 
za farnosť 

Nedeľa         15/11 
33.nedeľa cez rok A 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

 
zdr.B.p. Anna a Slavomír, 30r.sobáša 
+Anna a Zuzana (I. Mráz) 
zdr.B.p.Imrich Benický s rodinou  

 

Oznamy: - na budúcu nedeľu je 4.svetový deň chudobných. 

- 16.11.2020je 24.výročie konsakrácie–posviacky kostola v Jastrabí. 
- kostol v Sennom je otvorený každú nedeľu od 8.30 do 10.30. a cez týždeň od 17.00 do 
17.30hod. 
- úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, 
ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až 
do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia 
nasledovať za sebou; 
- úplne odpustky z 2.novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných 
zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče 
náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na 
sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia 
jednotlivých veriacich. 
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu 
obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že 
mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa 
duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom 
splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky: sviatostná spoveď, sväté 
prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej 
Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z 
Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby 
za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z 
evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok 
milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.  
- Zvonček z 1.11.: Senné 57.10. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre kostoly a 
farnosť. 
- členovia ružencového bratstva sa modlíme nasledujúci desiatok sv.ruženca. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 46 
Prísny piatkový pôst za odvrátenie koronavírusu 

Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského: "Od 30.10. až do 
18.12.2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú 
Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. 
a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa 
počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na 
Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta 
len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm,". "Keďže tradícia Cirkvi 
hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto 
dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto 
časoch, keď naši bratia a sestry žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo 
potrebujú pre život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä poskytovať 
almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší nezostali bez pomoci! 
Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju 
intenzívne medzi všetkými veriacimi,". "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je 
dobrovoľný. Ale pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami, 
skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby nezanedbal to, čo 
je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce duchovné spoločenstvo,". 
Modlitba za Slovensko: Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme 
o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v 
našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše 
chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru 
pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, 
čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni. Pomáhaj nám, aby sme si 
uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V 
srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu, stali sme sa sebeckými, 
bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou. Vlej do našich 
otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom 
sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo 
odhodlali. Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky 
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre 
druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami. Dôverujeme aj v príhovor našich 
vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, 
svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a 
ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. O to všetko ťa prosíme skrze tvojho 
Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. 
Amen. 



Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie 
Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu. 
Zverme každý deň do Božích rúk, povzbudil Svätý Otec v katechéze 

Úryvok z 1. kapitoly Markovho evanjelia:  «Keď sa zvečerilo, po západe slnka, 
prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. […] I uzdravil 
mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil 
im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa 
na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho 
našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, do susedných 
dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“» (Mk 1,32.34-38) 

Ešte pred samotnou katechézou Svätý Otec poukázal na kontext pandémie ako 
dôvod jeho komunikácie len cez kameru: „Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Musíme sa 
žiaľ vrátiť k týmto audienciám z Bibliotéky a to, aby sme sa chránili pred nakazením 
kovidom. Toto nás tiež učí, že musíme byť veľmi pozorní voči úradným predpisom či 
už politických alebo zdravotníckych autorít, aby sme sa ochránili pred touto 
pandémiou. Obetujme Pánovi tento náš vzájomný odstup pre dobro všetkých a 
pamätajme, myslime veľa na chorých, na tých, ktorí prichádzajú do nemocnice už ako 
separovaní, myslime na lekárov, zdravotníkov, zdravotné sestry, dobrovoľníkov, na 
mnoho ľudí, ktorí pracujú s chorými v tomto čase: oni riskujú život, ale robia to z 
lásky k blížnemu, ako povolanie. Modlime sa za nich.“ 
Katechéza: Ježiš, učiteľ modlitby. 13. katechéza z cyklu o modlitbe vo Svätom písme. 

Počas svojho verejného života Ježiš neustále odkazuje na silu modlitby. Evanjeliá 
nám to ukazujú, keď sa uťahuje na odľahlé miesta, aby sa modlil. Ide o stručné a 
diskrétne opisy, ktoré nám umožňujú iba si predstaviť tie modlitbové dialógy. Jasne 
však svedčia o tom, že ani v čase najväčšieho venovania sa chudobným a chorým 
Ježiš nikdy nezanedbával svoj dôverný rozhovor s Otcom. Čím viac bol ponorený do 
potrieb ľudí, tým viac cítil potrebu odpočinku v spoločenstve Trojice, návratu k 
Otcovi a Duchu Svätému. V Ježišovom živote je teda jedno tajomstvo, ukryté pred 
ľudskými očami, ktoré predstavuje oporný bod všetkého.  

Ježišova modlitba je tajomná realita, z ktorej tušíme len niečo, ale ktorá nám 
umožňuje vnímať celú jeho misiu v správnej perspektíve. V tých hodinách osamote – 
pred svitaním alebo v noci –, sa Ježiš ponára do svojej dôvernosti s Otcom, totiž do 
Lásky, po ktorej smädí každá duša. Toto vychádza na povrch už od prvých dní jeho 
verejného účinkovania.  

Napríklad v jednu sobotu, mestečko Kafarnaum sa premieňa v „poľnú nemocnicu“: 
po západe slnka prinášajú k Ježišovi všetkých chorých a on ich uzdravuje. Avšak pred 
svitaním sa Ježiš vytratí: utiahne sa na osamelé miesto a modlí sa. Šimon a ostatní ho 
hľadajú a keď ho nájdu, vravia mu: „Všetci ťa hľadajú!“ Čo odpovie Ježiš? „Musím 
ísť kázať do ostatných dedín; preto som prišiel“. Ježiš je vždy o niečo ďalej, ďalej v 
modlitbe s Otcom i ďalej pri iných dedinách, iných horizontoch, kam treba ísť kázať, 
iných národoch. Modlitba je tým kormidlom, ktoré vedie Ježišov kurz. To, čo určuje 
etapy jeho misie nie sú úspechy, ani súhlasná odozva, ani tá lákavá veta „všetci ťa 
hľadajú“. To, čo vytyčuje Ježišovo kráčanie je cesta menej pohodlná, ktorá však 
poslúcha vnuknutia Otca, ktorým Ježiš načúva a ktoré prijíma vo svojej modlitbe 

osamote. Katechizmus hovorí: «Keď sa Ježiš modlí, už tým nás učí modliť sa» (č. 
2607). Preto z Ježišovho príkladu môžeme vyťažiť niektoré charakteristiky 
kresťanskej modlitby. V prvom rade jej patrí prvenstvo: je prvou túžbou dňa, niečím, 
čo sa koná na úsvite, prv než sa svet prebudí. Ona prinavracia dušu tomu, čo by inak 
zostalo bez dychu. Deň prežitý bez modlitby sa vydáva nebezpečenstvu, že sa premení 
na otravné alebo otupné prežívanie: všetko, čo sa nám prihodí, sa môže pre nás zmeniť 
na zle znášaný a slepý údel. Ježiš naopak vychováva k poslušnosti voči realite, a teda 
k načúvaniu. Modlitba je v prvom rade načúvanie a stretnutie sa s Bohom. 
Každodenné problémy sa teda nestanú prekážkami, ale výzvami samotného Boha 
načúvať a stretnúť sa s tým, koho máme pred sebou. Skúšky života sa tak menia na 
príležitosti k rastu vo viere a láske. Každodenná cesta vrátane námah získava 
perspektívu „povolania“. Modlitba má moc premeniť v živote na dobro to, čo by inak 
bolo odsúdením; modlitba má moc otvoriť veľký obzor mysli a rozšíriť srdce.  

Na druhom mieste je modlitba umením, ktoré sa má praktizovať s vytrvalosťou. 
Sám Ježiš nám hovorí: klopte, klopte, klopte. Všetci sme schopní príležitostných 
modlitieb, ktoré sa rodia z emócie daného okamihu; ale Ježiš nás učí inému typu 
modlitby: takej, ktorá pozná disciplínu, cvik, a berie sa ako životné pravidlo. Vytrvalá 
modlitba prináša postupnú premenu, robí nás silnými v čase súženia, dáva milosť 
opory od Toho, ktorý nás miluje a vždy chráni.  

Ďalšou charakteristikou Ježišovej modlitby je samota. Kto sa modlí, neuniká zo 
sveta, ale dáva prednosť odľahlým miestam. Tam, v tichu, sa môžu vynoriť mnohé 
hlasy, ktoré skrývame vo vnútri: potláčané túžby, pravdy, ktoré zanovito udúšame a 
podobne. A predovšetkým, v tichosti hovorí Boh. Každý človek potrebuje priestor pre 
seba samého, kde môže kultivovať svoj vlastný vnútorný život, kde činy nachádzajú 
zmysel. Bez vnútorného života sa stávame povrchnými, podráždenými, úzkostlivými – 
ako nás úzkosť zraňuje! Preto musíme prichádzať k modlitbe; bez vnútorného života 
unikáme z reality a unikáme aj sami pred sebou, sme mužmi a ženami stále na úteku. 

Napokon je Ježišova modlitba miestom, kde sa chápe, že všetko pochádza od 
Boha a k nemu sa aj vracia. My ľudské bytosti sa niekedy nazdávame, že sme pánmi 
všetkého, alebo naopak stratíme všetku úctu k sebe samým, prechádzame z jednej 
strany na druhú. Modlitba nám pomáha znovu nájsť správny rozmer, vo vzťahu s 
Bohom, naším Otcom, a so všetkým stvorením.  

A nakoniec, Ježišova modlitba je odovzdať sa do rúk Otca, ako Ježiš v tej úzkosti 
v Olivovej záhrade: „Otče, ak je to možné..., ale nech sa stane tvoja vôľa“. 
Odovzdanie sa do rúk Otca. Keď sme rozrušení, trochu znepokojení, je krásne, že 
Duch Svätý nás premieňa zvnútra a vedie nás k tejto odovzdanosti do rúk Otca: „Otče, 
nech sa stane tvoja vôľa“. Drahí bratia a sestry, nanovo objavme v evanjeliu Ježiša 
Krista ako učiteľa modlitby, a vstúpme do jeho školy. Ubezpečujem vás, že nájdeme 
radosť a pokoj. 

_____________________________________________________________________________ 
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: senne@abuke.sk, farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz Náklady na tlač sú0,10 €. 
číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 


