
3.nedeľa cez rok B, 24.1.2021 
 

Pondelok              25/1 
Obrátenie sv. Pavla 

sviatok 
Senné 

14.00 
18.00 
 

pohreb M. Vološin na cintoríne 
+Miroslav Vološin, pohrebná  
online facebook 

Utorok                26/1 
sv.Timotej a Títus  

Senné   +Dezider Ondo 

Streda                27/1 
Féria, sv. Angela Merici Senné  +Anna Dzvoniková, 30.deň 

Štvrtok                28/1 
sv.Tomáš Akvinský, sp. 

Senné  +Štefan Kudelas (Ľ.Hreško) 

Piatok                 29/1 
Féria 

Senné  + Andrej,Zuzana,Andrej (Ž.Saboslajová) 

Sobota                30/1 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné  zdr.B.p. rodina Olahová 

Nedeľa           31/1 
 

4.nedeľa rok B 
Senné  

+Mária, Michal a Ján Šestákoví  
Pro populo – za farnosť 

 

Oznamy: - Odporúčam celé naše farské spoločenstvo do ochrany sv.Jozefa, 
ktorému je zasvätený tento rok. Pozdravujem všetkých veriacich a povzbudzujem k 
nádeji a Božej blízkosti, ktoré sú ústredným posolstvom vianočného tajomstva.  
- dnes je nedeľa Božieho Slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. 
Zamerať sa na normatívnu hodnotu Božieho slova a dôležitosť čítania, rozjímania 
a dennej modlitby s Božím slovom.  
- 30.1.2021 je 28.výročie biskupskej vysviacky Mons. Bernarda Bobera, 
košického arcibiskupa metropolitu. V modlitbách za nášho pastiera  a vďačný za 
jeho službu! 
- dnes je 68. svetový deň malomocných. 
- Od 18.1. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel 
sa budeme modliť pri spoločnej modlitbe. 
Milodary na kostol – Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám 
a farnosť!   

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 12/2021                       číslo 4 

Nedeľa Božieho Slova 
V nedeľu 24.1. slávime Nedeľu Božieho slova. Možno niektorí majú pred čítaním 
bázeň, aby biblickým textom dobre rozumeli. Iných mohlo odradiť, že 
vyjadrovanie v Biblii je odlišné od dnešnej doby. „Prežime Nedeľu Božieho 
slova, ako keď slávime narodeniny. Vtedy ďakujeme za dar života. Keď berieme 
do rúk Sväté písmo a čítame ho, ďakujeme za Božie slovo, ktoré je prameňom pre 
náš duchovný život. Nech táto nedeľa je zvlášť v našich rodinách radostným a 
slávnostným stretnutím pri Svätom písme,“. 

Komentáre k textom na 3. nedeľu cez rok „B“ 

Čítanie:Jonáš 3,1-5.10: Prorok Jonáš je vzorom proroka, ktorý ohlasuje 
požiadavku pokánia a obrátenia. Sväté písmo túto pozíciu prorokov opisuje veľmi 
často. Môžeme povedať, že ide o stálu náplň poslania prorokov. Potvrdí to aj 
dnešné evanjelium. K podstate prorockého poslania patrí totiž schopnosť vidieť 
smerovanie života jednotlivca aj spoločnosti. A ak tento smer nie je optimálne 
zameraný na posledný cieľ, ktorým je Boh, potom požiadavka obrátenia vystupuje 
so všetkou nástojčivosťou, či je to Nový alebo Starý zákon. Jonáš je teda aktuálny 
aj dnes. Možno sa pýtať, že prečo sa proroci tak veľmi zasadzovali za náležitý 
životný štýl svojich súčasníkov? Prečo im tak veľmi záležalo na tom, aby Izrael 
žil zodpovedne voči svojim záväzkom, ku ktorým sa zaviazal v zmluve s Bohom? 
Prečo teda s takou vehemenciou ohlasovali pokánie? Pokánie nikdy nebolo 
ohlasované samoúčelne. Totiž pokánie ako také nie je v  Božích spásnych plánoch 
posledným cieľom. Pokánie je proces uspôsobenia na vznik spoločenstva 
s Bohom. Možno povedať, že pokánie je najkratšou cestou k Bohu. Je to najkratšia 
a najrýchlejšia cesta k Bohu. Iba nerozumný bežec na lyžiach na trati zanechá 
stopu a chce ísť inou cestou k cieľu. Alebo iný príklad: Keď v kozmickom centre 
vyštartuje raketa a tá raketa ide presne po vypočítanej dráhe k cieľu, všetci 
pracovníci centra si blahoželajú, lebo sa im ideálne vydarila takáto operácia. Ak sa 
však stane, že raketa sa odkloní od obežnej dráhy, všetci intenzívne pracujú, aby 
raketu opäť dostali do plánovanej dráhy. Podobne je to s nami a naším vzťahom 
k Bohu. Pokánie je korekcia vlastného života, vyrovnanie cesty k Pánovi tak, aby 
bola čím priamejšia a aby sme sa s istotou dostali k cieľu. Majme preto radi výzvy 
Božieho slova k pokániu a zariaďme sa podľa nich. Neoľutujeme. 
čítanie: 1Korinťanom 7,29-31: Tri verše nám ukazujú apoštola Pavla v jeho 
názore na podstatu kresťanského života. Pavol tu v širšom kontexte vysvetľuje 



otázky manželstva a panenstva. Pavol má názor, že nie je podstatné, či človek žije 
v manželstve alebo nie, ale rozhodujúce je to, či žije so správne stanoveným 
posledným cieľom: čas je krátky, tvárnosť sveta sa pomíňa, preto je rozhodujúce 
mať presne stanovenú prioritu a tou je pripútanie sa k Pánovi. Skutoční kresťania 
sú teda schopní žiť s určitým nadhľadom svoj pozemský čas: starajú sa o svet, ale 
smerujú do iného sveta, kupujú, ale ich myseľ je zviazaná s inými hodnotami, 
používajú veci tohto sveta, ale nie sú na ne naviazaní a prežívajú tak obdivuhodnú 
slobodu s Bohom. 
Evanjelium: Marek 1,14-20: Úryvok opisuje známu udalosť úvodu Ježišovho 
ohlasovania. Predpokladom pochopenia a prijatia evanjelia je pokánie. Ono má 
veľký význam v živote človeka. Všetko, čo človek pokáním v sebe vytvorí, 
predstavuje priestor pre evanjeliovú blahozvesť. Pochopí ju iba ten, kto je ochotný 
konať pokánie. Teda základnou kategóriou je tu pokánie, čiže obrátenie a viera 
v evanjelium. Za tým nasleduje opis povolania prvých apoštolov. Podstatný dôraz 
je položený na slovko „hneď“: Šimon a Ondrej hneď zanechali siete a šli za 
Ježišom. Jakuba a Jána Zebedejovho Ježiš hneď povolal… To evanjeliové hneď je 
aj pre nás na začiatku sledovania Ježišovej verejnej činnosti aktuálne. Nejestvuje 
žiaden rozumný dôvod odkladať obrátenie, odkladať pokánie na neskoršie časy, 
pretože pred ponúkanou evanjeliovou zvesťou nie je možné uprednostniť nič. 
Mons. Anton Tyrol 
 
Príhovor pred modlitbou Anjel Pána. Pápež František pripomenul ekumenický 
týždeň kresťanov: Tento rok sa svojou témou hlási k slovám Ježišovho 
napomenutia: „Zostaňte v mojej láske: prinesiete veľa ovocia“ (por. Jn 15,5-9).  
V týchto dňoch sa svorne modlime, aby sa naplnila Ježišova túžba: „Aby všetci 
boli jedno“ (Jn 17,21). Tá jednota, ktorá je vždy viac než konflikt.“  
 

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Evanjelium Druhej nedele cez rok (por. Jn 1,35-
42) prináša stretnutie Ježiša s jeho prvými učeníkmi. Scéna sa odohráva pri rieke 
Jordán nasledujúci deň po Ježišovom krste. Samotný Ján Krstiteľ dvom z nich 
ukazuje na Mesiáša týmito slovami: „Hľa, Boží Baránok“. A tí dvaja, dôverujúc 
svedectvu Jána Krstiteľa, idú za Ježišom. On si ich všimne a pýta sa: „Čo 
hľadáte?“, a oni mu odpovedia: „Učiteľ, kde bývaš?“. Ježiš neodpovedá: „Bývam 
v Kafarnaume alebo v Nazarete“, ale hovorí: „Poďte a uvidíte“. Nepodáva im 
vizitku, ale pozýva ich na stretnutie. Tí dvaja ho nasledujú a v to popoludnie 
zostanú s ním. Nie je ťažké si ich predstaviť ako sedia a kladú Ježišovi otázky a 
najmä ako ho počúvajú cítiac, že ich srdce začína stále viac horieť, kým Učiteľ 
hovorí. Vnímajú krásu slov, ktoré zodpovedajú ich najväčšej nádeji. A odrazu 
objavujú, že kým vonku sa zvečerieva, v ich vnútri, v srdci, sa rozžaruje svetlo, 
ktoré môže dať iba Boh. Jedna vec si tu zasluhuje pozornosť: jeden z nich, o 
šesťdesiat rokov neskôr alebo možno aj viac, napíše v Evanjeliu, že „boli asi štyri 
hodiny popoludní“, zaznamená hodinu. Je to niečo, čo nás núti zamyslieť sa: 
každé autentické stretnutie s Ježišom zostáva v živej pamäti, nikdy sa naň 

nezabudne. Na mnoho stretnutí zabudneš, ale opravdivé stretnutie s Ježišom sa ti 
uchová navždy. A títo si po toľkých rokoch pamätali aj hodinu, nemohli zabudnúť 
na toto stretnutie, tak radostné, tak plné, že zmenilo ich životy. Potom, keď sa po 
tomto stretnutí vrátia k svojim bratom, táto radosť, toto svetlo prekypuje z ich 
sŕdc, tak ako rozvodnená rieka. Jeden z nich, Andrej, povie bratovi Šimonovi – 
ktorého Ježiš nazve Petrom, keď ho stretne –, „Našli sme Mesiáša“. Odišli istí, že 
Ježiš je Mesiáš, boli si istí. Zastavme sa na chvíľu pri tejto skúsenosti stretnutia sa 
s Kristom, ktorý pozýva zostať s ním. Každé povolanie od Boha je iniciatívou 
jeho lásky. S iniciatívou vychádza vždy on, to on ťa volá. Boh povoláva k životu, 
povoláva k viere, a povoláva k osobitnému životnému stavu: „Chcem ťa mať tu“. 
Prvým povolaním od Boha je povolanie k životu, ktorým nás robí osobami; je to 
individuálne povolanie, lebo Boh nerobí veci sériovo. Potom Boh volá k viere a k 
účasti na jeho rodine, ako Božie deti. A napokon Boh volá k osobitnému 
životnému stavu: k sebadarovaniu cestou manželstva, kňazstva alebo zasväteného 
života. Sú to rôzne spôsoby uskutočňovania Božieho plánu, ktorý má s každým z 
nás, a ktorý je vždy plánom lásky. Boh volá neustále. A tá najväčšia radosť pre 
každého veriaceho je odpovedať na toto volanie, ponúknuť celého seba samého 
pre službu Bohu a bratom. Bratia a sestry, voči Pánovmu volaniu, ktoré k nám 
môže prísť tisícorakými spôsobmi, aj cez ľudí, cez udalosti radostné či smutné, 
môžeme niekedy zaujať postoj odmietnutia – „Nie... Bojím sa...“ – odmietnutia, 
lebo sa nám zdá, že sa to bije s našimi ašpiráciami; a tiež strachu, lebo to 
považujeme za príliš náročné a nepohodlné: „Och, nezvládnem to, radšej nie, 
radšej mať nerušenejší život... Boh tam, ja tu“. Ale Božie volanie je láska, musíme 
sa usilovať nájsť tú lásku, ktorá je za každým povolaním, a na ktorú sa odpovedá 
iba láskou. Toto je ten dorozumievací jazyk: odpoveďou na povolanie, ktoré 
vychádza z lásky, je jedine láska. Na začiatku je isté stretnutie, ba viac, je to práve 
to stretnutie sa s Ježišom, ktorý nám hovorí o Otcovi, dáva nám pochopiť jeho 
lásku. A tak sa aj v nás spontánne rodí túžba oznámiť to tým, ktorých milujeme: 
„Stretol som Lásku“, „stretol som Mesiáša“, „stretol som Boha“, „stretol som 
Ježiša“, „našiel som zmysel svojho života“. Jedným slovom: „Našiel som Boha“. 
Panna Mária nech nám pomáha urobiť z nášho života chválospev Bohu, v 
odpovedi na jeho volanie a v pokornom a radostnom napĺňaní jeho vôle. Ale 
držme si to v pamäti: u každého z nás bola v živote chvíľa, keď Boh prejavil 
mocnejšie svoju prítomnosť, a to povolaním. Pripomínajme si to. Vracajme sa k 
tomu momentu, aby v nás vedomie tej chvíle stále obnovovalo stretnutie s 
Ježišom. 

 
_____________________________________________________________ 

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. 


