
3.adventná nedeľa rok B, 13.12.2020 
 

Pondelok             14/12 
sv.Ján z Kríža, spomienka 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Magdaléna,Ján Hamadejoví (Marcinová) 
+Milan Mráz 

Utorok                15/12 
Féria 

Senné 
14.00 
14.30 

pohreb na cintoríne 
+Anna Matiová sv.omša v kostole 

Streda                16/12 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00
17.00 

zdr.B.p. Mária Vološinová 
 

Štvrtok               17/12 
Féria 

Senné  6.00 
+Agnesa, František a ich rodičia 
(Kondáš) 

Piatok                 18/12 
Féria 

Senné 

Palín 
 6.00 

 6.30 
+Michal Baňas a jeho rodičia 
+Silvia Gunišová 

Sobota                19/12 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

16.00 
17.15 

+František a Mária Hreškoví 
+Mária a Michal Tomášoví 

Nedeľa         20/12 
 

4.adventná nedeľa 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

11.00 
 9.00 
10.00 
 8.00 

zdr.B.p. Anna Halasová, živ.jub. 
+ Marek, Marcela a Sofinka Čurošoví 
zdr.B.p. Robin s rodinou 
za farnosť 

 

Oznamy:  
- dnes je zbierka na Rádio Lumen. 
- Predvianočné spovedanie: v nedeľu 20.12.2000: Palín od 13.00 do 13.55, 
Jastrabie od 15.00 do 15.50; Z.Široká s gr.kat. o.Kovaľom od 14.00 do 14.55,  
Senné od 16.00 do 17.30hod. 
- Rorátne sv.omše v Sennom budú cez týždeň o 6.00 bez spoločnej modlitby sv. 
ruženca pred sv. omšou. 
– Zvonček z 6.12.: Senné 97.82, Jastrabie 32.15, Palín 14.50.  
Zbierka na kostol: Senné 230.86, Jastrabie 48.20, Palín 70€.  
V Palíne na kostol bohuznámy 50€.  
- Srdečné Pán Boh zaplať za mikulášske balíčky, ktoré pre naše deti pripravili 
obecný úrad v Sennom a p. Ľ.Dzurjo. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre kostoly a farnosť. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 51 
Svätý Otec vyhlásil Rok sv.Jozefa pri výročí jeho titulu patróna Cirkvi 
Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv.Jozefa. Príslušný apoštolský list 
Patris corde (S otcovským srdcom) podpísal 8.12.2020, presne 150 rokov od 
vyhlásenia sv.Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870. 
Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét 
Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého 
Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“ za rozličných príležitostí, 
v období od 8.12.2020 do 8.12.2021, na „denné posilňovanie svojho života 
viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno,“ podľa vzoru svätého Jozefa: „Všetci 
veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých 
skutkov, aby za pomoci sv.Jozefa, hlavy nebeskej rodiny 
z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych 
súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“ Úplné odpustky sa udeľujú za 
bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na 
úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa 
akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv.Jozefa pri určených 
príležitostiach a určeným spôsobom. Odpustky sa udeľujú tým, ktorí budú 
aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej 
obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv.Jozefovi. 
Tým, ktorí podľa príkladu sv.Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok 
milosrdenstva. Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť 
ruženec. Tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv.Jozefa 
a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka 
z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca 
všetkých bola dôstojná. Tým, ktorí sa na príhovor sv.Jozefa budú modliť za 
Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za 
úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. 
Litániami k sv.Jozefovi, Akatistom k sv.Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne 
inou modlitbou k sv.Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii. Sv.Terézia 
z Avily považovala sv.Jozefa za ochrancu pre všetky životné okolnosti. Sv.Ján 
Pavol II. sa vyjadril, že postava sv.Jozefa «vo svetle tretieho kresťanského 
tisícročia nadobúda pre Cirkev v súčasnosti mimoriadny význam». Udeľuje 



úplne odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú 
modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. 
Jozef“, osobitne pri príležitosti 19.3. a 1.5., na sviatok Svätej rodiny Ježiša, 
Márie a Jozefa, v Nedeľu sv. Jozefa  (podľa byzantskej tradície), v 19. deň 
každého mesiaca či v každú stredu – deň zasvätený pamiatke svätca podľa 
latinskej tradície. Dar úplných odpustkov sa osobitne rozširuje na seniorov, 
chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov 
nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek 
hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, 
doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť 
sv.Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu 
bolesti a problémy svojho života.“ Pandémia a jej dôsledky ukazujú, že pre 
život človek nie sú dôležité celebrity z titulkov novín a televíznych programov, 
ale ľudia „ktorí každý deň prejavujú trpezlivosť a veľkú nádej a snažia sa 
nešíriť paniku, ale zmysel pre zodpovednosť“. Pápežov list je „slovom uznania 
a vďačnosti“ pre rodičov, starých rodičov, učiteľov, opatrovateľov, lekárov, 
predavačov v supermarketoch, upratovací personál, políciu, špeditérov, 
dobrovoľníkov, kňazov a rehoľníkov – pre „každého, kto ukazuje, že nikto sa 
nemôže zachrániť sám“. Lev XIII. zdôraznil jeho vzťah k svetu práce kvôli 
jeho povolaniu tesára, Pius XII. ho  v roku 1955 vyhlásil za „patróna 
robotníkov“. Napokon v apoštolskom liste z roku 1989 Ján Pavol II. označil sv. 
Jozefa za „ochrancu Vykupiteľa“ (Redemptoris custos). Sv.Jozef je dôležitým 
vzorom pre všetkých otcov. Človek sa nestane otcom „tým, že privedie na svet 
dieťa, ale skôr tým, že sa oň zodpovedne stará“. Byť otcom znamená uvádzať a 
sprevádzať dieťa do reality života. A to sa nestane tým, že syn alebo dcéra 
budú „držaní v zajatí, uväznení, ale tým, že sa im umožní, aby sa rozhodovali, 
uplatňovali svoju slobodu a odišli“. Ak sa o Jozefovi hovorí ako o „cudnom“, 
je to aj preto, lebo „cudná láska“ nechce druhého človeka opantať alebo ho 
spútať. 
Anjel Pána na 2. adventnú nedeľu: Obrátenie je milosť, o ktorú treba 
prosiť Evanjelium nedele (Mk 1,1-8) predstavuje osobu a konanie Jána Krstiteľa. 
Ten svojim súčasníkom naznačil program cesty viery, ktorý sa podobá tomu, aký 
ponúka Advent nám, ktorí sa pripravujeme prijať Pána na Vianoce. Tento itinerár 
viery je itinerárom obrátenia. Čo znamená slovo „obrátenie“? V Biblii to 
predovšetkým znamená zmeniť smer a zemeranie, a teda aj zmeniť spôsob 
myslenia. V morálnom a duchovnom živote obrátiť sa znamená odvrátiť sa od zla 
k dobru, od hriechu k Božej láske. A práve toto učil Ján Krstiteľ, ktorý na Judskej 
púšti „hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov“. Prijatie krstu bolo vonkajším a 
viditeľným znakom konverzie tých, ktorí počúvali jeho ohlasovanie a rozhodli sa 
robiť pokánie. Ten krst sa dial ponorením sa do vody v Jordáne, toto však nemalo 
účinok, zostalo to iba znakom bez účinku, ak tam nebola ochota kajať sa a zmeniť 

život. Obrátenie v sebe zahŕňa bolesť nad spáchanými hriechmi, túžbu oslobodiť 
sa od nich, predsavzatie vylúčiť ich navždy zo svojho života. Pre vylúčenie 
hriechu je treba odmietnuť aj všetko to, čo sa naň viaže, veci, ktoré sú späté s 
hriechom, a teda treba odmietnuť svetácku mentalitu, prehnané vyhľadávanie 
pohodlia, prehnané cenenie si pôžitku, blahobytu, bohatstva. Príklad takéhoto 
odstupu je v osobe Jána Krstiteľa: asketického muža, ktorý sa zrieka nadbytočného 
a hľadá podstatu. Tu je prvý aspekt obrátenia: odpútanosť od hriechu a 
svetáctva. Vydať sa na cestu odpútanosti od týchto vecí. Druhým aspektom 
konverzie je cieľ cesty, čiže hľadanie Boha a jeho kráľovstva. Nenaviazanosť na 
svetské veci a vyhľadávanie Boha a jeho kráľovstva. Zanechanie pohodlia a 
svetského zmýšľania nie je cieľom samo o sebe, nie je to akási askéza čisto na 
robenie pokánia: kresťan nie je „fakír“. Je to niečo iné. Odpútanosť nie je 
samoúčelná, ale cieli k dosiahnutiu niečoho väčšieho, t.j. Božieho kráľovstva, 
spoločenstva s Bohom, priateľstva s Bohom. Avšak nie je to ľahké, lebo je veľa 
pút, ktoré nás držia blízko hriechu, a nie je to ľahké... Pokušenie vždy sťahuje 
smerom dolu, ťahá nás nadol, a takto sa prejavujú tie putá, ktoré nás držia v 
blízkosti hriechu: nestálosť, sklesnutosť, zlomyseľnosť, škodlivé prostredie, zlé 
príklady. Niekedy je impulz, ktorý cítime voči Pánovi príliš slabý, a zdá sa až, 
akoby Boh mlčal; zdajú sa nám ako vzdialené a nereálne jeho prísľuby útechy, ako 
ten obraz starostlivého a pozorného pastiera, ktorý dnes rezonuje v čítaní z Izaiáša. 
A tak sme v pokušení povedať, že je nemožné opravdivo sa obrátiť. Koľkokrát 
sme už takto klesli na mysli! „Nie, nedokážem to. Trochu začnem, no potom som 
zas tam, kde som bol.“ Takéto uvažovanie nie je dobré. No zmena je možná, je 
možná. Keď sa dostavia takéto myšlienky, čo ťa chcú odradiť, nezostaň pri nich, 
lebo toto je pohyblivý piesok: pohyblivý piesok života vlažnej priemernosti. 
Vlažnosť je práve toto. Čo sa dá robiť v týchto prípadoch, keď by človek aj chcel 
vykročiť, no necíti sa na to, že to zvládne? Predovšetkým sa treba rozpamätať na 
to, že obrátenie je milosť: nikto sa nemôže obrátiť vlastnými silami. Je to milosť, 
ktorú ti dáva Pán, a tak treba o to mocne prosiť Boha, prosiť Boha, aby nás on 
obrátil, aby sme sa skutočne mohli obrátiť, v tej miere, ako sa otvoríme kráse, 
dobrote, nežnosti Boha. Myslite na Božiu nehu. Boh nie je akýsi zlý, neprajný 
otec, nie. Je nežný, veľmi nás ľúbi, ako ten dobrý pastier, ktorý hľadá aj tú 
poslednú ovečku zo svojho stáda. Je láska. A toto je obrátenie: milosť od Boha. Ty 
len vykroč na cestu, lebo to on ťa pobáda kráčať, a uvidíš ako on príde. Modli sa, 
kráčaj, a vždy urobíš ďalší krok vpred. Presvätá Panna Mária, ktorej 
Nepoškvrnené počatie budeme sláviť pozajtra, nech nám pomáha vždy viac sa 
odlúčiť od hriechu a svetáckosti, aby sme sa otvorili Bohu, jeho slovu, jeho láske, 
ktorá obnovuje a zachraňuje. 

_____________________________________________________________ 
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. 


