
2.nedeľa po narodení Pána, 3.1.2021 
 

Pondelok              4/1 
Féria vo vianočnom období    

Utorok                5/1 
Féria  

Senné   +z rod.Mackovej a Hreškovej 

Streda                6/1 
Zjavenie Pána 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

 
+Zuzana a Ján Beľanoví 
 
+Margita Vašková, pohrebná 

Štvrtok                 7/1 
Féria  

Senné  +Vincent a Mária Čižmarik(Baňasová) 

Piatok                 8/1 
Féria  

Senné  +Stanislav Farkaš 

Sobota                9/1 
Féria  

Senné  +Zuzana,Michal,Michal,Milan,Mária Baňas 

Nedeľa           10/1 
3.nedeľa po narodení 
Krst Krista Pána 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

 
+Anna Dvoníková (Vrabcová, Malaníková) 
zdr.B.p.Eva, Marta a Ingrid 
+Karolína Fiľová 

 

Oznamy: - 6.1.2020 požehnám vodu a v kostole bude na predaj Trojkáľová nálepka za 2€. Toho roku 
si svoje domovy požehnajte sami a pokropte si ich svätenou vodou – modlitbou z domácej liturgie 
z nálepky. 
Ďakujem všetkým vám za obetavosť a pamätám na tých, ktorí v súčasnosti bojujú s nepríjemnou 
chorobou. Odporúčam celé naše spoločenstvo do ochrany sv.Jozefa, ktorému je zasvätený nový rok. 
Pozdravujem všetkých veriacich a povzbudzujem k nádeji a Božej blízkosti, ktoré sú ústredným 
posolstvom vianočného tajomstva.  
- o týždeň je nedeľa Krstu Krista Pána a končí sa Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok. - dnes 
je prvá nedeľa v mesiaci, pobožnosť pri sv.oltárnej a výmena tajomstiev sv. ruženca.  
Milodary na kostol – Zvonček z 27.12.: Senné 88.79, Jastrabie 88.40, Palín 62.80, na kostol 
v Sennom bohuznámy zo Z.Širokej 30€.Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám 
a farnosť!   
- Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020, ktoré obmedzuje slobodu 
pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1.1.2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a 
eparchiách od 1.1.až do 24.1.2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto 
nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o 
veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Kňazi môžu sláviť v chrámoch 
súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z 
povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však 
smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na 
základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale 
zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na 
súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, 
zapísaných úmyslov, atď. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym 
počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené 
zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj 
rozdávania svätého prijímania.V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť 
potrebné sviatosti zomierajúcemu. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 12/2021                       číslo 1 
Posolstvo Svätého Otca Františka na 54. svetový deň pokoja 
1.1.2021, Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja 
* Starostlivosť ako podpora dôstojnosti a práv osoby: „Pojem osoba, ktorý sa zrodil a 
dozrel v kresťanstve, pomáha pri dosahovaní plne ľudského rozvoja. Pretože osoba 
vždy znamená vzťah, nie individualizmus, vždy potvrdzuje prijatie, nie vylúčenie, 
jedinečnú a neporušiteľnú dôstojnosť, nie zneužívanie.“ Každá ľudská osoba je 
cieľom osebe, nikdy nie prostriedkom cenným len pre svoju užitočnosť, a je stvorená 
nato, aby žila spoločne s inými v rodine, v spoločenstve, kde sú si všetci členovia 
rovní v dôstojnosti. Z tejto dôstojnosti vyplývajú ľudské práva, ako aj povinnosti, 
ktoré odkazujú napríklad na zodpovednosť prijímať a podporovať chudobných, 
chorých, marginalizovaných, každého nášho „blížneho, blízkeho či vzdialeného v 
priestore a čase“.  
* Starostlivosť o spoločné dobro: Každý aspekt spoločenského, politického a 
ekonomického života nachádza svoje naplnenie, keď sa dá do služby spoločnému 
dobru, t. j. „súhrnu tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, 
ako aj jednotlivým členom umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť“. 
Preto musia mať naše plány a snahy vždy na zreteli dopady na celú ľudskú rodinu, 
zvažujúc ich následky pre terajšiu, ale aj pre budúce generácie. Pandémia Covidu 
ukazuje, nakoľko je to pravdivé a aktuálne, lebo pri nej „sme si uvedomili, že všetci 
sme na jednej lodi, všetci sme zraniteľní a dezorientovaní, ale zároveň dôležití a 
potrební, všetci sme povolaní veslovať spoločne,“ pretože „nikto sa nezachráni sám“ a 
nijaký izolovaný štát nedokáže zaistiť spoločné dobro pre vlastné obyvateľstvo. 
*Starostlivosť prostredníctvom solidarity: Solidarita vyjadruje konkrétne lásku k 
druhému, nie ako vágny pocit, ale ako „pevné a dôsledné rozhodnutie angažovať sa za 
spoločné dobro: za dobro všetkých a každého jedného, pretože všetci sme naozaj 
zodpovední za všetkých“. Solidarita nám pomáha vidieť druhého, či už ide o 
jednotlivú osobu, alebo v širšom zmysle o ľud či národ, nielen ako štatistický údaj 
alebo prostriedok, ktorý možno použiť a keď už nie je užitočný vyhodiť, ale ako 
blížneho; ako spoločníka na ceste, povolaného zúčastniť sa spolu s nami na hostine 
života, na ktorú sme všetci rovnako Bohom pozvaní. 
* Starostlivosť a ochrana stvorenstva: Encyklika Laudato si´ plne zohľadňuje 
vzájomné prepojenie celej stvorenej skutočnosti a zdôrazňuje potrebu počúvať 
zároveň volanie núdznych aj stvorenstva. Z tohto pozorného počúvania sa môže 
zrodiť účinná starostlivosť o zem, náš domov, a o chudobných. V tejto súvislosti 
chcem zopakovať, že „pocit vnútornej jednoty s ostatnými bytosťami prírody nemôže 
byť autentický, ak nám v srdci chýba neha, súcit a starosť o druhých ľudí“. „Pokoj, 



spravodlivosť a ochrana stvorenstva sú tri navzájom spojené otázky, ktoré nemožno 
oddeliť a zaoberať sa nimi oddelene bez toho, aby sme znovu neupadli do 
redukcionizmu.“ 7. Buzola na nastavenie spoločného smeru. V čase, keď vládne 
kultúra vyraďovania zoči-voči zhoršovaniu sa nerovností v rámci štátov i medzi nimi 
navzájom, by som chcel vyzvať zodpovedných predstaviteľov medzinárodných 
organizácií, vlád, ekonomického a vedeckého sveta, spoločenskej komunikácie a 
výchovno-vzdelávacích inštitúcií, aby vzali do ruky túto „buzolu“ spomenutých 
princípov a dali globalizácii spoločný smer, „skutočne ľudské smerovanie“. To totiž 
umožňuje oceniť hodnotu a dôstojnosť každej osoby, konať spoločne a solidárne pre 
spoločné dobro, pozdvihujúc tých, čo trpia chudobou, chorobou, otroctvom, 
diskrimináciou a konfliktmi. Povzbudzujem všetkých, aby sa pomocou tejto buzoly 
stali prorokmi a svedkami kultúry starostlivosti, aby sa vyrovnali mnohé spoločenské 
nerovnosti. To však bude možné len prostredníctvom širšieho a zmysluplného 
zapojenia žien v rámci rodiny a každej spoločenskej, politickej a inštitucionálnej 
oblasti. Buzola spoločenských princípov, ktorá je pre podporu kultúry starostlivosti 
nevyhnutná, je určujúca aj pre vzťahy medzi národmi, ktoré by mali byť inšpirované 
bratstvom, vzájomnou úctou, solidaritou a dodržiavaním medzinárodného práva. V 
tejto súvislosti treba znovu pripomenúť potrebu ochrany a podpory základných 
ľudských práv, ktoré sú neodňateľné, všeobecné a nerozdeliteľné. Rovnako potrebné 
je aj rešpektovanie humanitárneho práva, predovšetkým v tomto čase, keď nepretržite 
prebiehajú konflikty a vojny. Žiaľ, veľa regiónov a spoločenstiev si už nepamätá na 
dobu, keď žili v pokoji a bezpečí. Mnohé mestá sa stali akoby epicentrami neistoty: 
ich obyvatelia bojujú o zachovanie svojho bežného denného rytmu, pretože na nich 
útočia výbušninami, delostrelectvom a ručnými zbraňami bez rozdielu. Deti sa 
nemôžu učiť. Muži a ženy nemôžu pracovať, aby zabezpečili svoje rodiny. Núdza sa 
zahniezdila aj tam, kde bola dlho neznáma. Ľudia sú nútení utekať, zanechajúc nielen 
vlastné domovy, ale aj rodinnú históriu a kultúrne korene. Príčiny konfliktov bývajú 
rôzne, ale výsledok je vždy rovnaký: deštrukcia a humanitárna kríza. Musíme sa 
zastaviť a pýtať sa: čo priniesol pohľad na konflikty vo svete ako na niečo normálne? 
A predovšetkým, ako obrátiť naše srdce a zmeniť našu mentalitu, aby sme skutočne 
hľadali pokoj v solidarite a bratstve? Koľko prostriedkov sa míňa na zbrane, zvlášť tie 
nukleárne;  prostriedkov, ktoré by mohli byť použité na dôležitejšie priority: na 
zaistenie bezpečnosti ľudí, podporu mieru a integrálneho ľudského rozvoja, na boj 
proti chudobe, na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Celosvetové problémy, akými 
sú aktuálna pandémia a klimatické zmeny, len zvýraznili spomenuté problémy. Akým 
odvážnym rozhodnutím by bolo „zriadiť pomocou peňazí, ktoré sa používajú na 
zbrane a iné vojenské náklady, ,svetový fondʻ, ktorým by bolo možné navždy 
odstrániť hlad a prispieť k rozvoju tých najchudobnejších krajín“! 8. Výchovou ku 
kultúre starostlivosti. Rozvoj kultúry starostlivosti si vyžaduje výchovný proces a 
buzola sociálnych princípov predstavuje spoľahlivý nástroj na dosiahnutie tohto cieľa 
v rôznych navzájom spojených oblastiach. 
- Výchova k starostlivosti začína v rodine, ktorá je prirodzeným a základným jadrom 
spoločnosti, kde sa učíme žiť vo vzájomných vzťahoch a rešpektovať sa. Rodina však 
musí žiť v podmienkach, v ktorých dokáže plniť túto životnú a nenahraditeľnú úlohu. 

- Vždy v spolupráci s rodinou sa na výchove podieľajú aj ďalšie subjekty, ako sú 
školy a univerzity, a v istom ohľade aj spoločenské komunikačné prostriedky. Tieto 
majú šíriť systém hodnôt založený na uznaní dôstojnosti každej osoby; každého 
jazykového, etnického a náboženského spoločenstva; každého národa, na uznávaní 
základných práv, ktoré z neho vyplývajú. Výchova predstavuje jeden z pilierov 
spravodlivejšej a solidárnejšej spoločnosti. - Náboženstvá vo všeobecnosti, a zvlášť 
náboženskí predstavitelia, môžu zohrávať nenahraditeľnú úlohu, odovzdávajúc svojim 
prívržencom i širšej spoločnosti hodnoty solidarity, rešpektovania odlišnosti, prijatia a 
starostlivosti o najzraniteľnejších bratov. V tejto súvislosti pripomínam slová pápeža 
Pavla VI., ktorými sa obrátil na ugandský parlament v roku 1969: „Nebojte sa Cirkvi; 
ona si vás váži, vychováva čestných a oddaných občanov, nepodnecuje rivalitu a 
rozdelenie, snaží sa podporovať zdravú slobodu, sociálnu spravodlivosť, mier; ak má 
nejaké preferencie, tak je to uprednostňovanie chudobných, vzdelávanie maličkých a 
národov; starostlivosť o trpiacich a opustených.“ - Znovu povzbudzujem tých, čo sú 
zapojení do služby národom, vládnym i nevládnym medzinárodným organizáciám, 
ktoré majú výchovno-vzdelávacie poslanie, a všetkých tých, čo sú rozličným 
spôsobom aktívni na poli vedy a vzdelávania, aby pracovali na dosiahnutí cieľa 
„otvorenejšej a inkluzívnejšej výchovy, schopnej trpezlivo počúvať a vo vzájomnom 
rešpekte viesť konštruktívny dialóg“. Želám si, aby táto výzva, adresovaná v kontexte 
Celosvetového paktu o výchove, našla široké uznanie a prijatie. 9. Neexistuje mier 
bez kultúry starostlivosti. Kultúra starostlivosti ako spoločné, solidárne a participačné 
úsilie o ochranu a podporu dôstojnosti a dobra pre všetkých; ako schopnosť zaujímať 
sa, venovať pozornosť, spolucítiť, zmieriť sa a uzdraviť; schopnosť vzájomného 
rešpektu a vzájomného prijatia predstavuje privilegovanú cestu na budovanie pokoja. 
„V mnohých častiach sveta sú potrebné cesty pokoja, ktoré povedú k zahojeniu rán, 
treba majstrov pokoja ochotných spúšťať s dôvtipom a odvahou procesy uzdravenia a 
obnoveného stretnutia.“ V tomto čase, v ktorom loďka ľudstva, zmietaná búrkou 
krízy, namáhavo napreduje v hľadaní pokojnejšieho a jasnejšieho horizontu, nám 
môže kormidlo dôstojnosti ľudskej osoby a „buzola“ základných sociálnych princípov 
pomôcť navigovať ju bezpečným a spoločným smerom. Ako kresťania majme stále 
zrak obrátený na Pannu Máriu, Hviezdu morskú a Matku nádeje. Všetci spoločne 
pracujme na tom, aby sme napredovali k novému horizontu lásky a pokoja, bratstva a 
solidarity, vzájomného prijatia. Neupadnime do pokušenia nezáujmu o druhých, 
osobitne o tých najslabších; nezvyknime si ignorovať druhých, ale každý deň sa 
usilujme vytvárať konkrétne „spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa navzájom 
akceptujú a jeden o druhého starajú“. Vatikán 8.12.2020, pápež František 
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Pre vnútornú potrebu Farnosti Návštevy Panny Márie, Senné. 
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