
Krista Kráľa, 34.nedeľa cez rok A, 22.11.2020 
 

Pondelok             23/11 
sv. Klement, sv. Kolumbán 

Senné 
Z.Široká 

18.00 
17.00 

+Mária,Anna a Ján Obšitnikoví a ich rodičia 
vlastný úmysel, od 16.00 sv.zmierenia 

Utorok                24/11 
sv.Ondrej Dung-Lak a spol. 

Senné 18.00 +Mária Saboslajová 

Streda                25/11 
sv.Katarína Alexandrijská 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Magdaléna Hamadejová,pohrebná (Vološinová)
zdr.B.p. úmysel darcu 

Štvrtok               26/11 
Féria Senné  7.30 +Mária, Anna a Milena (B.Kočišová) 

Piatok                 27/11 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. Mária Dzvoníková, živ.jub. 
zdr.B.p. Gustáv Mráz 

Sobota                28/11 
Féria, P. Márie v sobotu 

Senné 
 

16.00 
 

+Mária Florianová 
Košice: 10.00 Ondrejské rekolekcie v 
katedrále 

Nedeľa         29/11 
1.adventná nedeľa A 

 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

11.00 
 9.00 
10.00 
 8.00 

+Jozef Tkáč 
za farnosť 
zdr.B.p.Katarína s rodinou 
vlastný úmysel 

 

Oznamy: - na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. 
- dnes je slávnosť Krista Kráľa, končí sa cirkevný rok. Po sv. omši bude modlitba zasvätenia ľudstva Najsv. Srdcu 
Ježišovmu. Kto sa zúčastní recitovania hymnu „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia;“ môže za obvyklých podmienok 
(čistota od hriechov, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) získať úplné odpustky. 

- Na budúcu nedeľu, Prvou adventnou nedeľou sa začína Adventné obdobie.  
- Požehnanie adventných vencov bude na začiatku sv.omše na budúci týždeň v Prvú adventnú 
nedeľu. 
- od 18.11. do 24.11.2020 prebieha Týždeň Cirkvi pre mládež na Slovensku. Už po 16.krát ho koordinujú zástupcovia 
Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Uskutoční sa v čase, ktorý je z historického 
pohľadu spojený s odvážnym konaním mladých ľudí v roku 1989, ktorí nebojácne bojovali za slobodu a zmenu 
vtedajšieho systému. 

– Zvonček z 15.11.: Senné 80€. Na kostol v Jastrabí: Obecný úrad Jastrabie 200€. 
Na kostol Senné: zo zberu orechov 161,50€. Obecný úrad Senné 1000€. 
- v Sennom sme zaplatili firme za fasádu kostola 10.000€. polovicu 5.000€ nám prispel obecný 
úrad zo Senného a polovicu išlo zo zbierok na kostol v Sennom. Veľká vďaka pánovi starostovi 
a obecnému zastupiteľstvu za pomoc a podporu kostola v Sennom a aj za pomoc a podporu 
kostola v Jastrabí pri Michalovciach. Srdečné Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre kostoly a 
farnosť. 
- od 21.11.2020 soboty sa modlíme Deviatnik k sv.Ondrejovi, patrónovi našej Košickej arcidiecézy 
a povzbudzujem všetkých aby ako náš patrón sv.Ondrej aj my verne nesme kríž pandémie. 
- Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský pozýva veriacich, aby sa v 
stredu 25.novembra spojili v modlitbe za prenasledovaných a trpiacich pre vieru. Vyzval tým podporiť 
iniciatívu Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi „Červená streda“. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 48 
Posolstvo Svätého Otca Františka na 4. svetový deň chudobných 
Podaj svoju ruku chudobnému (porov. Sir 7, 36)            ...pokračovanie z minulého týždňa. 
7.Táto pandémia prišla neočakávane a zastihla nás nepripravených, zanechajúc silný pocit 
dezorientácie a bezmocnosti. Avšak natiahnuté ruky chudobných sa neobjavili nečakane. 
Pandémia skôr ukázala, ako sme pripravení ich spoznať a podporiť v čase núdze. Ak máme 
byť nástrojmi milosrdenstva, nemožno improvizovať. Je nutné sa v tom denne cvičiť a začať 
uvedomením si, že my sme ako prví potrebovali, aby nám niekto podal pomocnú ruku. Doba, 
ktorú prežívame, spôsobila krízu mnohých istôt. Cítime sa chudobnejší a slabší, pretože sme 
zažili pocit našej ohraničenosti a obmedzenie našej slobody. Strata zamestnania, nemožnosť 
byť nablízku našim najdrahším, či stretať sa ako zvyčajne so známymi otvorili pred nami 
horizonty, ktoré sme si zvyčajne nevšímali. Naše duchovné a materiálne bohatstvá boli 
spochybnené a zažívali sme strach. Uzavretí v tichu našich domovov sme zistili, aké dôležité 
sú jednoduché veci a sústrediť sa na to podstatné. Dozrel v nás zmysel pre nové bratstvo medzi 
ľuďmi, schopné vzájomne si pomáhať a rešpektovať sa. Toto je najvhodnejší čas nato, aby sme 
znova pocítili, „že sa navzájom potrebujeme, že máme zodpovednosť jedni za druhých a za 
svet... Už príliš dlho sme zotrvávali v morálnom úpadku, vysmievali sme sa etike, dobrote, 
viere, poctivosti... Ničenie všetkých základov spoločenského života nás postaví jedných proti 
druhým, aby sme bránili svoje záujmy; vyvolá nové formy násilia a krutosti a zabráni rozvoju 
opravdivej kultúry starostlivosti o životné prostredie“. Skrátka, vážne ekonomické, finančné a 
politické krízy neskončia, pokiaľ zodpovednosť, ktorú má každý cítiť voči blížnemu a voči 
každej osobe, zostane neprebudená. 8. Je výzvou k zodpovednosti a osobnému angažovaniu sa 
každého, kto si uvedomuje, že máme spoločný osud. Apoštol Pavol učí, že sloboda, ktorá nám 
bola darovaná skrze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, robí každého z nás zodpovedným za 
to, aby sme slúžili druhým, predovšetkým tým najslabším. Nejde o fakultatívnu možnosť, ale o 
podmienku autentickosti viery, ktorú vyznávame. Kniha Sirachovcova navrhuje konkrétne 
činy, ako podporiť najslabších a používa pritom aj niektoré sugestívne obrazy. Najskôr si 
máme všímať slabosť tých, čo sú smutní: „Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich“. 
Obdobie pandémie nás prinútilo ostať v izolácii, dokonca sme nemohli ani utešiť priateľov a 
známych postihnutých stratou ich milovaných a byť im nablízku. Svätý autor nás ďalej 
vyzýva: „Nech sa ti neťaží navštíviť chorého“. Zakúsili sme nemožnosť byť pri tých, čo trpia, 
a zároveň sme si uvedomili krehkosť našej vlastnej existencie. Božie slovo nás teda nikdy 
nenecháva pokojných, ale neustále nás povzbudzuje k dobru. 9.Motto “Podaj svoju ruku 
chudobnému“ upozorňuje aj na opačný postoj tých, čo ruky nechávajú vo vreckách a nedajú sa 
pohnúť núdzou, za ktorú sú často sami spoluvinní. Ľahostajnosť a cynizmus sú ich 
každodenným chlebom. Aký rozdiel oproti veľkodušným rukám, ktoré sme opísali! Existujú 
tiež natiahnuté ruky, ktoré sa rýchlo pohybujú po klávesnici počítača, aby previedli z jednej 
strany sveta na druhú finančný obnos, čím rozhodujú o bohatstve úzkej finančnej elity a o 
chudobe množstva ľudí alebo krachu celých národov. Sú aj také natiahnuté ruky, ktoré 
zhromažďujú peniaze predajom zbraní, ktoré iné ruky aj detské, používajú na rozsievanie smrti 



a chudoby. Ďalšie natiahnuté ruky tajne rozdávajú smrteľné dávky, aby sa obohatili a mohli žiť 
v luxuse a prchavej výstrednosti. Existujú aj natiahnuté ruky, ktoré potichu dávajú nelegálne 
úplatky v záujme ľahkého a skorumpovaného zisku. A existuje tiež veľa natiahnutých rúk, 
ktoré pokrytecky stanovujú zákony, ktoré sami nedodržujú. A uprostred toho všetkého, 
„vylúčení stále čakajú. Na udržanie životného štýlu, ktorý vylučuje druhých, ako aj preto, aby 
sa človek mohol nadchnúť pre tento egoistický ideál, rozvinula sa priam globalizácia 
nezáujmu. Takmer bez toho, aby sme si to uvedomili, stávame sa neschopnými prejaviť 
akýkoľvek súcit s bolestným výkrikom druhých; neplačeme už nad ich tragédiami a 
nezaujímame sa o nich, akoby to boli veci, s ktorými nemáme nič do činenia; ktoré 
neprináležia do našej kompetencie“. Nemôžeme byť spokojní, pokým sa tieto ruky, 
rozsievajúce smrť, nezmenia na nástroje spravodlivosti a pokoja pre celý svet. 10.„Pri 
všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec“. Tento text možno interpretovať dvojako. 
Prvá interpretácia nás upozorňuje, že máme vždy mať na mysli koniec nášho života. 
Pripomínať si náš spoločný osud môže byť užitočné, aby sme viedli život, v ktorom budeme 
venovať pozornosť tým, ktorí sú biednejší od nás a nemajú rovnaké možnosti ako my. Existuje 
však aj druhý význam, ktorý skôr zdôrazňuje cieľ, ku ktorému každý smeruje. Ide o cieľ nášho 
života vyžadujúci si plán, ktorý treba realizovať a cestu, ktorou treba neúnavne ísť. A cieľom 
nášho konania nemôže byť nič iné ako láska. To je cieľ, za ktorým  sme sa vydali na cestu a 
nič nás nemôže od neho oddeliť. Táto láska sa prejavuje zdieľaním, obetavosťou a službou, ale 
začína odhalením, že my sme boli milovaní ako prví a boli sme k tejto láske povolaní. Vidíme 
to v okamihu, keď sa dieťa stretá s úsmevom matky a cíti, že je milované pre samotný fakt 
svojej existencie. Aj úsmev, o ktorý sa podelíme s chudobným, je zdrojom lásky a umožňuje 
žiť v radosti. Podaná ruka teda môže byť vždy obohatená úsmevom toho, kto svoju prítomnosť 
a pomoc nezdôrazňuje, ale jednoducho sa raduje z toho, že žije ako jeden z Kristových 
učeníkov. Na tejto ceste každodenných stretnutí s chudobnými nech nás sprevádza Božia 
Matka, ktorá je, viac než iné, Matkou chudobných. Panna Mária dôverne pozná ťažkosti a 
utrpenie tých, čo žijú na okraji spoločnosti, lebo sama musela porodiť Božieho Syna v maštali. 
Pred Herodesovou hrozbou utiekla so svojím ženíchom Jozefom a s malým Ježišom do inej 
krajiny, kde  svätá rodina niekoľko rokov žila v situácii utečencov. Nech modlitba k Matke 
chudobných spojí tieto jej milované deti s tými, ktorí im v Kristovom mene slúžia. Nech táto 
modlitba premení podanú ruku na vzájomné objatie a znovunájdené bratstvo. Pápež František 

Nedeľa Slávnosť Krista Kráľa 
Pápež Pius XI. prijal za svoje motto: „Pokoj Kristov v kráľovstve Kristovom“. Cirkev sa má 
aktívne podieľať na činnosti spoločnosti, nie sa od nej izolovať. Ako odpoveď na dobový 
sekularizmus vyhlásil sviatok Krista Kráľa v encyklike Quas primas (1925) aby medzi ľudom 
zažiarila nádej na zaistený mier (pokoj). Pokoj Kristov je potrebné hľadať v Kristovom 
kráľovstve, lebo k dohode a upevneniu mieru niet účinnejšieho prostriedku ako obnova 
Kristovej vlády. Nicejský snem (325)vyhlásil a ako článok viery predložil jednopodstatnosť 
jednorodeného Syna s jeho Otcom a vložil do Vyznania viery slová: „A jeho kráľovstvu 
nebude konca.“ Je zvykom nazývať Krista Kráľom pre najvyššiu dokonalosť, ktorou vyniká 
nad všetkými tvormi. Týmto spôsobom je Kristus Kráľom nad rozumom človeka, pretože on je 
pravda sama a všetci ľudia musia od neho čerpať pravdu a poslušne ju prijímať. Je Kráľom nad 
vôľou človeka, pretože Kristus svojím vnútorným vedením a vnuknutím podrobuje našu 
slobodnú vôľu svojej vôli, a tým nám dodáva nadšenie k najušľachtilejším úkonom. Je Kráľom 
sŕdc pre svoju „lásku, ktorá presahuje každé poznanie“. Je zrejmé, že kráľovské meno a 
kráľovská moc prináleží Kristovi ako človeku aj vo vlastnom slova zmysle. V Novom zákone: 
archanjel zvestuje Panne, že porodí syna, ktorému dá Pán Boh trón Dávida, jeho otca; ten bude 
vládnuť nad potomstvom Jakubovým na veky a jeho kráľovstvo bude bez konca. Kristus sám 
vydáva svedectvo o svojom kráľovstve: hovorí vo svojej poslednej reči k ľudu o odmenách a 

trestoch, ktorých sa dostane dobrým a zlým pre celú večnosť; odpovedá rímskemu 
miestodržiteľovi, ktorý sa verejne pýta, či je kráľom; alebo po svojom zmŕtvychvstaní zveruje 
apoštolom úrad učiť a krstiť všetky národy; skrátka kedykoľvek sa naskytla vhodná príležitosť, 
sám seba nazýval kráľom a verejne sa vydával za kráľa a slávnostne prehlásil, že je mu daná 
všetka moc na nebi i na zemi. Čo iné je vyjadrené týmito slovami, než veľkosť jeho moci a 
nekonečnosť jeho kráľovstva? Nemôžeme sa teda čudovať, že Ján ho nazýva „vládcom nad 
pozemskými kráľmi“, a že sa zjavil apoštolovi vo videní o konci sveta, ako má na svojom 
plášti vo výške bedier napísané: „Kráľ kráľov a Pán pánov“. Veď Krista Otec „ustanovil 
dedičom všetkého“, musí teda kraľovať, až kým na konci sveta nepoloží všetkých nepriateľov 
pod nohy Boha a Otca. Zdôrazňuje, že je potrebné učiť o Kristovej kráľovskej dôstojnosti a 
moci. Kristus je naším Kráľom nielen právom svojho zrodenia, ale aj právom, ktoré nadobudol 
svojím vykupiteľským dielom, veď „boli sme vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo 
zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka“. Neprináležíme už 
sebe, pretože Kristus nás kúpil za veľkú cenu. Kristovo kráľovstvo obsahuje trojakú moc, bez 
ktorej by žiadne kráľovstvo nebolo mysliteľné. Ježiš Kristus je náš zákonodarca, ktorého sú 
všetci povinní poslúchať. Moc sudcu dostal Ježiš od Otca a má právo odmeňovať a trestať ľudí 
počas ich pozemského života. Kristus má taktiež moc výkonnú, pretože všetci ľudia sú povinní 
poslúchať jeho zákony, spurným hrozia tresty, ktorým nikto nemôže uniknúť. Kristova 
kráľovská moc sa rozprestiera nad všetkých ľudí a nad všetky národy, pretože je len jediný 
prameň šťastia pre jednotlivca i pre spoločnosť: „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod 
nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“. „Preto tí, ktorí riadia 
národy, nech sami i so svojím ľudom neodopierajú verejne preukazovať Kristovej vláde 
povinnú úctu a poslušnosť, ak si chcú zachovať naplno svoju autoritu a povzniesť blaho a 
šťastie svojej krajiny. „Všade je rozosiate semeno nesvornosti a sú medzi národmi vzplanuté 
plamene nenávisti a sporu, ktoré ešte veľmi zadržujú obnovu pokoja: je rozšírená bezuzdná 
žiadostivosť, ktorá sa nezriedka zakrýva rúškom všeobecného blaha a lásky k vlasti, a z toho 
vznikajú roztržky medzi občanmi a ona slepá a bezuzdná sebecká láska, ktorá nehľadá nič iné 
ako vlastný prospech a zisk, a podľa toho hodnotí všetko ostatné: je celkom rozvrátený 
rodinný pokoj zabúdaním na povinnosti a nedbanlivosťou; jednota a pevnosť rodiny je 
otrasená; a nakoniec ľudská spoločnosť je rozvrátená a rúti sa do záhuby. Sviatok Krista 
Kráľa, vzbudzuje v nás živú nádej, že sa ľudská spoločnosť sa šťastne sa vráti k najmilšiemu 
Spasiteľovi a aby sa tohto dňa každoročne obnovilo zasvätenie ľudského pokolenia 
najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

Senné – rozpis čítaní 
 

Dátum Čítania a prosby Obetné dary 
22.11.2020 Tkáčová Anna,Farkaš Ďurko, Dušková Jozefina  (prosby)  
29.11.2020 
 

Baňasová Danielka, Farkašová Marcelka, Dupejová 
Helenka  (prosby) 

 

6.12.2020 Kočišová Božena,Vološin Miro,Nemčíková Eva (prosby)  
8.12.2020 
Nepoškvrnené počatie 
Panny Márie 

Hrešková Milka, Florián Marián, Saboslaiová Žofka  
(prosby) 

 

13.12.2020 Muchová Marta, Mucha Ladislav, Ličák Patrik (prosby)  
20.12.2020 Mattová Jozefina, Beľan Ján, Farkaš Ondrej (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: senne@abuke.sk, farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz Náklady na tlač sú 0,10 €. 
číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 


