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Pondelok              15/3 
Féria 

Senné  +Miroslav Goroľ, pohrebná 

Utorok                 16/3 
Féria 

Senné   +Alexander Obšitník 

Streda                 17/3 
Féria 

Senné  zdr.B.p. Ján s rodinou Hankoščák 

Štvrtok                18/3 
Féria 

Senné  +Ján Saboslay 

Piatok                  19/3 
sv.Jozef, slávnosť 

Senné  
+Eduard Jožio a jeho rodičia 
+Jozef Pokrivňák 

Sobota                20/3 
Féria 

Senné  +Pavlína Mosná 

Nedeľa           21/3 
 

5.pôstna nedeľa Senné  
zdr.B.p.Oto U., 18.r. 
+Juraj Frajkor 
- Pro populo – za farnosť 

 

Oznamy: - na budúcu nedeľu je zbierka pre Irak. 
- 13.3.2020 bolo 8.výročie voľby Sv. Otca Františka za pápeža, a 19.3. je 
výročie uvedenie do úradu. Pripomíname si tieto udalosti a modlitbou prosíme o 
požehnanie pre jeho službu. 
- modlíme sa deviatnik k sv.Jozefovi. 
- sv. omše nemôžu byť verejné, ale slúžim každý deň súkromne sv. omšu o 16.00. 
A tak sa môžete aspoň duchovne spojiť v modlitbe za našu farnosť a prijať 
duchovné sv. prijímanie. 
- Odporúčam celé naše farské spoločenstvo do ochrany sv. Jozefa, ktorému je 
zasvätený tento rok. Pozdravujem všetkých veriacich, modlíme sa za všetkých 
chorých, za skoré a úplné uzdravenie a povzbudzujem k nádeji a Božej blízkosti.  
- Kto si počas pôstu pred riadne ustanovenými zastaveniami Krížovej cesty vykoná 
pobožnosť, môže za obvyklých podmienok (čistota od hriechu, sv. prijímania 
a modlitba na úmysel sv. Otca) získať plnomocné odpustky. Rovnako ich môže 
získať veriaci, ktorý sa v piatok po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného 
pomodlí modlitbu – Dobrý a preláskavý Ježišu.  
- povzbudzujem k súkromnej modlitbe Krížovej cesty. 
- Nezabudnime si dať pôstne predsavzatie. Je to súčasť našej krížovej cesty s 
Ježišom a boj o osobné posvätenie (zdokonalenie).  
Milodary na kostol: zvonček 7.3.2021: Senné 55€. Na kostol Senné: 100€ Ž. a P. 
Saboslajoví, 50€ Marianna Saboslayová, 100€ rodina Iškyová na farský účet. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť! 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 12/2021                     číslo 11 
KBS a návšteva pápeža Františka v Iraku 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila ďalšiu celoslovenskú zbierku 
na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť 
kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa 
uskutoční na 5.pôstnu nedeľu-21.marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v 
súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku 
podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 
0029 4546 3097. „Naši bratia a sestry v Iraku prešli posledné roky ťažkými 
skúškami ich viery. Teraz ich prišiel povzbudiť nástupca svätého apoštola 
Petra. Pre miestnych kresťanov je ďalším znamením, že Cirkev nezabudla na 
ich trápenia a obete a aj naďalej má záujem o pomoc a podporu, ktorá im 
umožní žiť v krajine ich predkov a slobodne prežívať svoju vieru. Podporme, 
každý podľa svojich možností, projekty na podporu prenasledovaných 
kresťanov, ktoré bude následne realizovať naša charita so svojimi lokálnymi 
partnermi," pozýva predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. 
Stanislav Zvolenský. Počas svojej apoštolskej cesty sa pápež František stretol s 
predstaviteľmi centrálnej vlády v Bagdade aj regiónu Kurdistan v severnej 
časti Iraku s cieľom povzbudiť ich v obnove krajiny a nachádzaniu 
vzájomného rešpektu medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami, 
ktoré v Iraku žijú. Katolícka cirkev z celého sveta podporovala miestnych 
kresťanov, ktorých Islamský štát vyhnal zo svojich domovov. Súčasťou 
medzinárodnej pomoci pre prenasledovaných kresťanov v Iraku bola aj 
pomoc zo Slovenska, vďaka ktorým sa od roku 2015 pomohlo vyše 60-tisíc 
ľuďom v núdzi v Iraku, Sýrii a v Libanone. Celkovo išlo o 34 projektov za 
vyše 1,5 milióna eur," bližšie informácie o projekte je možné nájsť na 
stránke utecenci.kbs.sk Viac informácii o projektoch nájdete priamo na webe 
Charity: https://www.charita.sk/pomoc-utecencom/ 
 

Katechéza pápeža Františka v stredu 10.3.2021 
V predošlých dňoch mi Pán dal navštíviť Irak, uskutočňujúc plán sv. Jána 
Pavla II. Nikdy žiaden pápež nebol v Abrahámovej zemi; Božia prozreteľnosť 
chcela, aby sa to uskutočnilo teraz, ako znamenie nádeje po rokoch vojny 
a terorizmu a počas tvrdej pandémie. Po tejto návšteve je môj duch plný 
vďačnosti. Vďačnosti Bohu a všetkým, ktorí ju pomohli uskutočniť: 



prezidentovi republiky a irackej vláde; patriarchom a biskupom krajiny, spolu 
so všetkými ministrami a veriacimi príslušných cirkví; náboženským 
autoritám, počínajúc veľkým ajatolláhom Al-Sistanim, s ktorým som mal 
nezabudnuteľné stretnutie v jeho bydlisku v Nadžáfe. Mocne som cítil kajúci 
zmysel tejto púte: nemohol som sa priblížiť k tomu mučenému ľudu, k tej 
mučeníckej cirkvi, bez toho, aby som na seba nevzal, v mene Katolíckej cirkvi, 
kríž, ktorí oni nesú už roky; jeden veľký kríž, ako je ten umiestnený pri vstupe 
do Karakoša. Cítil som ho osobitným spôsobom vidiac ešte stále otvorené rany 
ničení, no ešte viac stretávajúc a počúvajúc svedkov, ktorí prežili násilie, 
prenasledovania, exil... A zároveň som videl navôkol seba radosť z prijímania 
Kristovho posla; videl som nádej na otvorenie horizontu pokoja a bratstva, 
zhrnutého v Ježišových slovách, ktoré boli mottom návštevy: «Vy všetci ste 
bratia». Túto nádej som stretol v príhovore prezidenta republiky, našiel som ju 
v mnohých pozdravoch a svedectvách, v spevoch a v gestách ľudí. Čítal som ju 
zo žiariacich tvárí mladých a zo živých očí seniorov. Ľudí, čo čakali na pápeža 
päť hodín, na nohách, aj ženy s deťmi na rukách. Čakali, a v ich očiach bola 
nádej. Iracký ľud má právo na život v pokoji, má právo znovuobjaviť 
dôstojnosť, ktorá mu patrí. Jeho náboženské a kultúrne korene majú tisícky 
rokov: Mezopotámia je kolískou ľudstva; Bagdad bol v dejinách mestom 
prvoradého významu, ktoré po stáročia hostilo najbohatšiu knižnicu na svete. 
A čo ju zničilo? Vojna. Vždy vojna je monštrom, ktoré sa s meniacimi sa 
epochami transformuje a pokračuje v požieraní ľudstva. Avšak odpoveďou na 
vojnu nie je ďalšia vojna, odpoveďou na zbrane nie sú ďalšie zbrane. A ja som 
si kládol otázku: kto predával zbrane teroristom? Kto dnes predáva zbrane 
teroristom, ktorí robia masakre na iných miestach, pomyslime napríkad na 
Afriku? To je otázka, na ktorú by som chcel, aby niekto dal odpoveď. 
Odpoveďou nie je vojna, ale bratstvo. Toto je výzva pre Irak, avšak nielen 
preň: je to výzva pre mnohé konfliktné regióny a v konečnom dôsledku je to 
výzva pre celý svet: bratstvo. Budeme schopní vytvoriť bratstvo medzi nami, 
vytvoriť kultúru bratov? Alebo budeme pokračovať s logikou začatou Kainom, 
vojnou? Bratskosť, bratstvo. Preto sme sa stretli a modlili sme sa spoločne - 
kresťania, moslimovia, s reprezentantmi iných náboženstiev - v Ure, kde 
Abrahám prijal povolanie od Boha, ktorý mu prisľúbil potomstvo, všetko 
zanechal a vydal sa na cestu. Boh je verný svojim prísľubom a ešte aj dnes 
vedie naše kroky pokoja, vedie kroky tých, čo na zemi kráčajú s pohľadom 
obráteným k nebu. A v Ure, stojac spoločne pod tým žiarivým nebom, tým 
istým nebom, na ktorom náš otec Abrahám videl nás, svoje potomstvo, sa nám 
zdalo, že v srdciach znova zaznievala tá veta: Vy všetci ste bratia. Posolstvo 
bratstva vyšlo z cirkevného stretnutia v sýrsko-katolíckej katedrále v Bagdade, 
kde bolo v roku 2010, počas slávenia svätej omše, zabitých štyri desiatky osôb, 
medzi nimi dvaja kňazi. Cirkev v Iraku je mučeníckou cirkvou a v tom 

chráme, ktorý nesie na kameni nápis na pamiatku tých mučeníkov, zaznievala 
radosť zo stretnutia: môj úžas z toho, že som medzi nimi sa miešal s ich 
radosťou, že mali pri sebe pápeža. Posolstvo bratstva sme vyslali z Mosulu 
a z Karakoša na rieke Tigris, pri ruinách starobylého Ninive. Okupácia ISISu 
spôsobila útek tisícov a tisícov obyvateľov, medzi nimi mnohých kresťanov 
rozličných konfesií a iných prenasledovaných menšín, osobitne jazídov. 
Starobylá identita týchto miest bola zničená. Teraz sa tam s námahou snažia 
o rekonštrukciu; moslimovia pozývajú kresťanov, aby sa vrátili a spoločne 
reštaurujú kostoly a mešity. Tu je to bratstvo. A my sa, prosím vás, aj naďalej 
modlime za týchto našich tak ťažko skúšaných bratov a sestry, aby mali silu 
začať odznovu. A mysliac na mnohých Iračanov, ktorí emigrovali, chcel by 
som im povedať: zanechali ste všetko, tak ako Abrahám; tak ako on, chráňte 
vieru a nádej a buďte tkáčmi priateľstva a bratstva tam, kde sa nachádzate.A ak 
môžete, vráťte sa. Posolstvo bratstva vyšlo aj z dvoch eucharistických slávení: 
toho v Bagdade, v chaldejskom ríte, a ďalšieho v Erbile, meste, kde som bol 
prijatý prezidentom regiónu a jeho premiérom, autoritami – ďakujem všetkým, 
ktorí prišli privítať – a bol som prijatý aj ľudom. Nádej Abraháma a jeho 
potomstva sa uskutočnila v tajomstve, ktoré sme slávili, v Ježišovi, Synovi, 
ktorého Boh Otec neušetril, ale daroval ho pre záchranu nás všetkých: on nám 
svojou smrťou a zmŕtvychvstaním otvoril cestu do zasľúbenej zeme, k novému 
životu, kde sú slzy osušené, rany zahojené, bratia zmierení. Drahí bratia 
a sestry, chváľme Boha za túto historickú návštevu a aj naďalej sa modlime za 
tú zem a za Blízky východ. V Iraku aj napriek hrmotu ničenia a zbraní, palmy, 
ktoré sú symbolom krajiny a jej nádeje, neprestávajú rásť a prinášať ovocie. 
Platí to aj pre bratstvo: tak ako to plody paliem nerobí hluk, ale prináša ovocie 
a dáva nám rásť. Boh, ktorý je pokojom, nech dá budúcnosť bratstva Iraku, 
Blízkemu východu i celému svetu! 
 

11.3.2021 oslávil kardinál Jozef Tomko 97.rokov.„Pekne ma prekvapili, 
pretože som nečakal, že príde z toľkých strán toľko pozdravov, a srdečných... Hovoril 
som s niekým z Hongkongu, a naraz už ma volali z Belgicka i z Kanady a ešte z iných 
krajín, že ma pozdravujú a že sa za mňa modlia, že na mňa pamätajú.“So srdečným 
úsmevom kardinál Tomko dodáva:„Je to potešiteľné, že aj za kardinálov sa voľakto 
modlí a prináša nám toto duchovné potešenie. Pán Boh zaplať. Aj ja sa modlím za 
vás, a to každý deň, pretože ste moja rodina. Slovenská rodina, naša, katolícka. Bohu 
vďaka a vďaka vám.“ V piatok 12.3. kardinál Tomko slávil aj 72.výročie svojej 
kňazskej vysviacky. 

_____________________________________________________________ 
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. 


