
Nedeľa Svätej Rodiny, 27.12.2020 
 

Pondelok            28/12 
sv.Neviniatka, mučeníci 

   

Utorok               29/12 
5.deň v oktáve 

Senné  7.30 +Ján Halas (Marcinová) 

Streda               30/12 
6.deň v oktáve Senné 18.00 +Arpád Ondo str., pohrebná 

Štvrtok              31/12 
7.deň v oktáve 

Ďakovná omša na konci roka  
zo slávnosti P.M.Bohorodičky 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

17.00 
15.45 
14.30 

+Anna Matiová 
zdr.B.p. rodina Mrázová,č.52 
+Anna Očovayová (p.Vargová) 

Piatok                  1/1 
PannaMária Bohorodička  

slávnosť, Nový rok 
svetový deň pokoja 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Peter Farkaš,zdr.B.p.Farkašová,Macková 
+Július Mráz 
zdr.B.p. Hanka a Vladko Vargoví 

Sobota                2/1 
sv. Bazil a sv. Gregor 

Senné 16.00 +Emil-Milan, Albína, Peter a ich rodičia 

Nedeľa           3/1 
2.nedeľa  

po narodení Pána 

Senné 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.30 
 9.15 
 8.00 

zdr.B.p. Michal, živ.jub. (p.Adamová) 
Gr.kat. liturgia 
za farnosť 
+Jozef Tkáč 

 

Oznamy: - Ďakujem tým, ktorý sa zúčastnili veľkého predvianočného upratovania kostolov 
a fary. Prosím o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. 
- dnes v nedeľu bude na záver sv.omše požehnanie rodín a obnova manželských sľubov.  
- na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, pobožnosť pri sv.oltárnej a výmena tajomstiev 
sv.ruženca s tým, že sa modlíme nasledujúci desiatok sv.ruženca. 
- Kto sa na sviatok sv.Silvestra 31.12., pri poďakovaní za Starý rok, zúčastní spevu hymnu Te 
Deum, a nemá na duši ani ľahký hriech, príjme sv.Oltárnu a pomodlí sa modlitbu na úmysel 
sv.Otca, môže získať plnomocné odpustky.  
- Rovnako, za tých istých podmienok, kto sa na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 1.1. zúčastní 
spevu hymnu Veni Creator Spiritus-Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať plnomocné 
odpustky. 
- na Silvestra bude kostol v Sennom otvorený od 23.00 do 23.50 na adoráciu. 
Milodary na kostol: - Zvonček 19.12.Senné 42.50, 20.12.Senné 50.36, Jastrabie 32.96, 
Palín 19.60. z 25.12.: Senné 50€, Jastrabie 96.60, Palín 54€. z 26.12.: Senné 62.40€. 
Palín 81.50. Jasličky zbierka z 25.12: Senné 28.07, Jastrabie 20.50, Palín 23€. Jasličky 
26.12: Senné 58€ a Palín 40€. Z oplátok: Senné 14€ a Jastrabie 26€. na kostol 20.12. 
Palín 40€, na kostol v Sennom: rod.Murniková 50€ a bohuznámy 100€, na kostol 
v Jastrabí: rod.Hajdučková 50€, rod. Valkovičová 50€, bohuznámy 50€, Jozef Mesaroš 
str. 50€, rod. Kovaľová 50€.  
- v Sennom darovali Žofia a Peter Saboslaioví kostolu nový zlatý Kalich s paténou 
a Cibórium. Ďakujem starostovi a obecnému zastupiteľstvu v Palíne za dotáciu 2000€ 
na kostol v Palíne. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 53 
Posolstvo Svätého Otca Františka na 54. svetový deň pokoja 
1.1.2021, Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja 
1. Na prahu nového roka chcem úctivo pozdraviť predstaviteľov štátov a vlád, 
zodpovedných činiteľov medzinárodných organizácií, duchovných vodcov a veriacich 
rôznych náboženstiev a tiež všetkých ľudí dobrej vôle. Všetkým adresujem svoje 
novoročné želanie, aby tento rok dokázalo ľudstvo napredovať na ceste bratstva, 
spravodlivosti a pokoja medzi ľuďmi, spoločenstvami, národmi a štátmi. Rok 2020 
bol poznačený veľkou zdravotnou krízou spôsobenou Covidom, ktorá sa postupne 
zmenila na celosvetový fenomén, zasahujúci mnohé sektory, pričom zhoršila iné 
navzájom prepojené krízy, ako sú klimatická, potravinová, ekonomická a migračná 
kríza, a vyvolala vážne utrpenia a ťažkosti. Mám na mysli predovšetkým tých, čo 
stratili niekoho z rodiny alebo blízku osobu, ale aj tých, čo ostali bez práce. Osobitne 
chcem spomenúť lekárov, sestry, lekárnikov, vedcov a dobrovoľníkov, nemocničných 
kaplánov, personál nemocníc a zdravotníckych centier, ktorí priniesli a naďalej 
namáhavo prinášajú veľké obete v snahe zostať pri chorých, uľaviť im v trápení a 
zachrániť ich život, až do tej miery, že niektorých to stálo vlastný život. Chcel by som 
vzdať hold týmto ľuďom a opäť apelujem na zodpovedných politikov a na privátny 
sektor, aby prijali adekvátne opatrenia a zaistili dostupnosť vakcín a základných 
technológií, potrebných na poskytnutie pomoci chorým a všetkým tým, ktorí sú 
najbiednejší a najzraniteľnejší. Treba konštatovať, že popri mnohých svedectvách 
lásky a solidarity sa. žiaľ, znovu začali rozmáhať aj rôzne formy nacionalizmu, 
rasizmu, xenofóbie a tiež vojny a konflikty, ktoré rozosievajú smrť a ničenie. Tieto a 
iné udalosti, ktoré poznačili cestu ľudstva v uplynulom roku, nás učia, aké je dôležité 
starať sa jedni o druhých a o stvorenstvo, aby sme vybudovali spoločnosť založenú na 
bratských vzťahoch. Téma tohoročného posolstva: Kultúra starostlivosti ako cesta 
pokoja, ako cesta na porazenie kultúry ľahostajnosti, vyraďovania a konfliktov, ktorá 
dnes často prevláda. 2. Boh Stvoriteľ-pôvodca ľudského povolania na starostlivosť. V 
mnohých náboženských tradíciách existujú príbehy, ktoré sa odvolávajú na pôvod 
človeka, na jeho vzťah ku Stvoriteľovi, k prírode a ostatným členom vlastného rodu. 
Kniha Genezis hneď na začiatku odhaľuje dôležité miesto starostlivosti alebo 
stráženia v Božom pláne pre ľudstvo, objasňuje vzťah medzi človekom (’adam) a 
zemou (’adamah) a medzi bratmi. V biblickom rozprávaní o stvorení Boh zveruje 
záhradu „vysadenú v Edene“ do rúk Adama a poveruje ho, aby ju „obrábal a strážil“. 
To značí, že na jednej strane má zem zúrodňovať a na druhej strane ju má chrániť a 
zachovať jej schopnosť udržiavať život. Slovesá „obrábať“ a „strážiť“ opisujú vzťah 
Adama k jeho domovu-záhrade, ale ukazujú tiež dôveru, ktorú Boh do neho vkladá, 



keď ho robí pánom a strážcom celého stvorenia. Narodenie Kaina a Ábela je 
počiatkom príbehu o bratoch, ktorých vzťah je interpretovaný–zo strany Kaina v 
negatívnom zmysle–v termínoch starostlivosti a ochrany. Po tom, ako zabil svojho 
brata Ábela, Kain odpovedá na Božiu otázku takto: „Či som ja strážca svojho brata?“ 
Ale zaiste! Kain je „strážcom“ svojho brata! „V týchto dávnych príbehoch, bohatých 
na hlbokú symboliku, už bolo obsiahnuté presvedčenie, ktoré sme dnes počuli: že 
všetko navzájom súvisí a že skutočná starostlivosť o náš vlastný život a naše vzťahy s 
prírodou sú neoddeliteľné od bratstva, spravodlivosti a vernosti voči druhým.“ 3. Boh 
Stvoriteľ–vzor starostlivosti. Sv. písmo predstavuje Boha nielen ako Stvoriteľa, ale aj 
ako toho, ktorý sa stará o svoje stvorenie, osobitne o Adama a Evu a ich deti. Sám 
Kain, hoci na neho padá prekliatie z dôvodu zločinu, ktorý spáchal, prijíma od 
Stvoriteľa ako dar ochranný znak, aby bol jeho život ušetrený. Táto skutočnosť nielen 
potvrdzuje neporušiteľnú dôstojnosť človeka stvoreného na Boží obraz a podobu, ale 
ukazuje aj Boží plán na zachovanie harmónie v stvorení, v ktorom „pokoj a násilie 
nemôžu bývať v tom istom príbytku“. Práve starostlivosť o stvorenie je základom, na 
ktorom je ustanovený Sabbath, ktorý neupravuje len Boží kult, ale smeruje k 
znovunastoleniu spoločenského poriadku a pozornosti voči chudobným. Slávenie 
jubilejného roka na každý siedmy sabatický rok poskytlo úľavu pre zem, otrokov aj 
dlžníkov. V tomto roku milosti bola starostlivosť zameraná na najzraniteľnejších, 
ponúkla sa im nová perspektíva života, aby tak nebolo chudobných medzi ľudom. 
Treba spomenúť, že aj prorocká tradícia, v ktorej vrcholí biblické pochopenie 
spravodlivosti, sa prejavuje v spôsobe, akým spoločnosť zaobchádza s najslabšími vo 
svojom strede. A preto Amos a zvlášť Izaiáš neustále dvíhajú svoj hlas v prospech 
spravodlivosti pre chudobných, ktorých v dôsledku ich zraniteľnosti a bezmocnosti 
vypočuje iba Boh a postará sa o nich. 4. Starostlivosť v Ježišovej službe. Ježišov život 
a jeho služba sú stelesnením vrcholného zjavenia Otcovej lásky k ľudstvu. V 
nazaretskej synagóge sa Ježiš zjavuje ako ten, ktorého Pán pomazal a poslal „oznámiť 
zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na 
slobodu“. Tieto mesiášske činy, charakteristické pre jubilejné roky, predstavujú 
najvýrečnejšie svedectvo o poslaní, ktoré mu zveril Otec. Kristus sa so súcitom 
približuje k chorým na tele i na duchu a uzdravuje ich; odpúšťa hriešnikom a dáva im 
nový život. Ježiš je Dobrý pastier, ktorý sa stará o svoje ovce; je milosrdným 
Samaritánom, ktorý sa skláňa k zranenému človeku, lieči jeho rany a postará sa o 
neho. Vrcholom Ježišovho poslania je, keď svoju starostlivosť spečatí tým, že sa za 
nás obetuje na kríži a oslobodí nás spod otroctva hriechu a smrti. Darovaním svojho 
života a svojou obetou nám otvoril cestu lásky a každému z nás hovorí: Nasleduj ma! 
Aj ty rob podobne! 5. Kultúra starostlivosti o život Ježišových nasledovníkov. Skutky 
duchovného a telesného milosrdenstva predstavujú jadro služby lásky prvotnej Cirkvi. 
Kresťania prvej generácie sa navzájom delili, aby nikto z nich netrpel núdzu a 
usilovali sa poskytnúť spoločenstvu domov, v ktorom je každý vítaný, ktorý je 
otvorený pre človeka v akejkoľvek situácii a pripravený postarať sa o 
najzraniteľnejších. Tak sa stalo bežným ponúknuť dobrovoľné dary na nasýtenie 
chudobných, pochovanie zomrelých a na živobytie sirôt, starých ľudí a obetí nešťastí 
alebo stroskotancov. A keď v nasledujúcej dobe veľkodušnosť kresťanov trochu 

ochabla, niektorí cirkevní otcovia trvali na tom, že vlastníctvo je Bohom určené pre 
spoločné dobro. Ambróz tvrdil, že „príroda všetko dáva ľuďom na spoločné užívanie. 
Preto príroda zakladá spoločné právo pre všetkých, ale chamtivosť z neho spravila 
právo len pre niekoľkých“. Keď Cirkev prežila prenasledovania prvých storočí, 
využila slobodu nato, aby inšpirovala spoločnosť a jej kultúru. „Núdza doby prebudila 
nové sily v službe charitas christiana. Dejiny nám pripomínajú mnohé dobročinné 
diela. Boli zriadené mnohé inštitúty na pozdvihnutie trpiaceho ľudstva: nemocnice, 
útulky pre chudobných, sirotince a útulky, hospice, a ďalšie.“ 6. Princípy sociálnej 
náuky Cirkvi ako základ kultúry starostlivosti. Diakonia prvotnej Cirkvi, obohatená o 
reflexiu otcov a oživovaná cez stáročia činorodou láskou mnohých žiarivých svedkov 
viery, sa stala pulzujúcim srdcom sociálnej náuky Cirkvi. Ponúka sa všetkým ľuďom 
dobrej vôle ako cenné dedičstvo princípov, kritérií a odporúčaní, z ktorých sa čerpá 
„gramatika“ starostlivosti: podpora dôstojnosti každej ľudskej osoby, solidarita s 
chudobnými a bezbrannými, starostlivosť o spoločné dobro, ochrana stvorenstva. 

 

POĎAKOVANIE 
Ďakujem kostolným radám pri rôznych prácach v kostoloch a okolí kostola, 
kostolníčkam, aranžérkam pri výzdobe chrámov, kantorom a kantorkám, ekonómke, 
spoločenstvám fungujúcim vo farnosti – ružencovému bratstvu, Spoločenstvu 
Božského srdca Ježišovho, Modlitby Otcov, miništrantom, tým, čo pravidelne 
prichádzajú upratovať kostoly a okolie kostolov, tým, čo kosia živý plot a stromčeky, 
ružencovým bratstvám za výzdobu a kvety pre chrám, dobrodincom za starostlivosť 
o kaplnku pred kostolom v Sennom, na kostolisku v Jastrabí a Palíne. 
Ďakujem obecným úradom za podporu počas roku 2020, pánu starostovi P. 

Saboslaiovi, p. starostovi J. Ždiňákovi, p. starostovi Ing. M. Čičákovi, p. starostovi 
Ľ. Mackovi, p. starostovi T. Tomkovi. 
V Sennom, v Jastrabí obecnému úradu a pracovníkom aktivačných prác pri 
pravidelnom kosení farskej záhrady a kostolného dvora, p.Monike Bihariovej pri 
starostlivosti o projekty. 
Ďakujem Vám milí veriaci, ktorí pravidelne chodíte na sv.omše, čítate čítania a nosíte 
obetné dary, kantorujete a vediete piesne počas sv.omší bez organu, za modlitbu 
sv.ruženca pred sv.omšou, za všetky milodary a službu pre chrám, tým, čo 
podporujete finančne kostoly, vážim si vašu priazeň, pomoc, modlitby a spoluprácu so 
mnou. Modlím sa za Vás a Nech Vám Boh odmení všetky dary a modlitby pre mňa. 

Požehnaný a šťastný NOVÝ ROK 2021! 
Vám praje farská rada, kostolné rady v Sennom, Palíne a Jastrabí 

a farár Stanislav Ščerba. 
_____________________________________________________________ 

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. 


