
5.pôstna nedeľa, 21.3.2021 
 

Pondelok             22/3 
Féria 

Senné  + Miroslav Vološin 

Utorok                23/3 
Féria 

Senné   +MáriaFerenciová,30.deň(V.Horňaková) 

Streda               24/3 
Féria 

Senné  zdr.B.p.Jozef a Jozef s rodinami 

Štvrtok               25/3 
Zvestovanie Pána 

Prikázaný sviatok 

Senné 
Palín 

 
+Peter Liba, 1.výr. 
zdr.B.p. p. Matinová 

Piatok                  26/3 
Féria 

Senné  - Pro populo – za farnosť 

Sobota                27/3 
Féria 

Senné  +Anna Dzvoniková 

Nedeľa           28/3 
 

Kvetná nedeľa 
Nedeľa utrpenia Pána 

Palín 
Senné 

 
zdr.B.p.Zuzana s rodinou 
+Boromea Čajková 

 

Oznamy: - dnes v nedeľu je zbierka pre Irak, dar na účet Slovenskej 
katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097. 
- na 5.pôstnu nedeľu je zvyk zahaľovať v kostoloch kríže a obrazy umučeného 
Krista. 
- 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 14.3.2021: Senné 48€. Na kostol Senné: 50€ 
Jozefína Dušková 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 12 
Katechéza pápeža Františka: Duch Svätý je náš učiteľ modlitby 
„[Ježiš povedal svojim učeníkom:] «Ak ma milujete, budete zachovávať moje 
prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky 
– Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho 
poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. […] Toto som vám povedal, kým som ešte u 
vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a 
pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.»“ (Jn 14,15-17.25-26) 
Modlitba a Najsvätejšia Trojica (2. časť), 26. diel katechéz pápeža Františka 
o modlitbe. Prvým darom každej kresťanskej existencie je Duch Svätý. Nie je jedným 
z mnohých darov, ale je Darom základným. Duch je darom, ktorý Ježiš sľúbil, že nám 
ho pošle. Bez Ducha nie je vzťahu s Kristom a s Otcom. Pretože Duch otvára naše 
srdce prítomnosti Boha a priťahuje ho v tomto „víre“ lásky, ktorou je srdce samotného 
Boha. My nie sme iba hosťami a pútnikmi na ceste po tejto zemi, sme tiež hosťami 
a pútnikmi v tajomstve Najsvätejšej Trojice. Sme ako Abrahám, ktorý v deň, keď 
prijal troch pocestných pod vlastnou strechou, stretol Boha. Ak môžeme v pravde 
vzývať Boha menom „Abba – Otec“, je to preto, že v nás prebýva Duch Svätý; je to 
On, ktorý nás v hĺbke premieňa a dáva nám zakúsiť dojímavú radosť z toho, že sme 
milovaní Bohom ako skutočné deti. Všetku duchovnú prácu v našom vnútri smerom 
k Bohu robí Duch Svätý, tento dar. Pracuje v nás, aby s Ježišom viedol náš kresťanský 
svet vpred k Otcovi. Katechizmus ohľadom tohto hovorí: «Vždy, keď sa začíname 
modliť k Ježišovi, Duch Svätý nás priťahuje na cestu modlitby svojou 
predchádzajúcou milosťou. Keďže nás učí modliť sa, pripomínajúc nám Krista, ako 
by sme sa nemali modliť aj k nemu samému? Preto nás Cirkev povzbudzuje, aby sme 
každý deň vzývali Ducha Svätého, najmä na začiatku a na konci každej dôležitej 
činnosti». Hľa, aké je dielo Ducha v nás. On nám „pripomína“ Ježiša a sprítomňuje ho 
v nás – môžeme povedať, že je našou trojičnou pamäťou, je pripomienkou Boha v nás 
– a sprítomňuje ho v Ježišovi, aby sa nestal osobou z minulosti: čiže Duch prináša 
prítomnosť Ježiša do nášho vedomia. Ak by bol Kristus iba ďaleko v čase, boli by 
sme osamotení a opustení vo svete. Áno, pripomenuli by sme si Ježiša tam, ďaleko, 
ale je to Duch, ktorý ho prináša, teraz, v tomto čase do nášho srdca. Však v Duchu 
Svätom je všetko oživené: kresťanom v každom čase a mieste je otvorená možnosť 
stretnúť Krista. Je otvorená možnosť stretnúť Krista nie iba ako na historickú osobu. 
Nie: On priťahuje Krista do našich sŕdc, je to Duch, ktorý nám dáva stretnúť sa 
s Krstom. On nie je vzdialený, Duch je s nami: Ježiš stále učí svojich učeníkov ako 
premeniť ich srdcia, ako to robil s Petrom, Pavlom, s Máriou z Magdaly, so všetkými 
apoštolmi. Ale prečo je Ježiš prítomný? Pretože je to Duch, ktorý ho privádza k nám. 



Je to skúsenosť, ktorú prežívali mnohí modliaci sa: muži a ženy, ktorých Duch 
Svätý formoval podľa Kristovej „miery“ v milosrdenstve, v službe, v modlitbe, v 
katechézach... Je milosťou môcť stretnúť takýchto ľudí: uvedomíme si, že v nich 
pulzuje iný život, ich pohľad pozerá „ponad“. Nemyslime iba na mníchov, na 
pustovníkov; nachádzajú sa aj medzi obyčajnými ľuďmi, ľuďmi, ľuďmi, ktorí utkávali 
ten dlhý príbeh dialógu s Bohom, neraz vnútorným bojom, ktorý očisťuje vieru. Títo 
pokorní svedkovia hľadali Boha v evanjeliu, v prijatej a adorovanej Eucharistii, 
v tvári brata v ťažkosti, a chránia jeho prítomnosť ako tajomný oheň. 

Prvou úlohou kresťanov je práve udržovanie živého tohto ohňa, ktorý Ježiš 
priniesol na zem, a čo je týmto ohňom? Je to láska, Božia láska, Duch Svätý. Bez 
ohňa Ducha vyhasnú proroctvá, smútok pošliape radosť, zvyk nahradí lásku, služba sa 
premení v otroctvo. Prichádza tu na myseľ obraz zažatej lampy vedľa svätostánku, 
kde sa uchováva Eucharistia. Aj keď sa kostol vyprázdni a zvečerí sa, aj keď je kostol 
zatvorený, táto lampa ostáva zažatá, stále horí: nevidí ju nikto, napriek tomu horí pred 
Pánom. Takto je Duch v našom srdci stále prítomný ako tá lampa. V Katechizme sa 
píše: «Duch Svätý, ktorého pomazanie preniká celú našu bytosť, je vnútorným 
učiteľom kresťanskej modlitby. Je tvorcom živej tradície modlitby. Nepochybne je 
toľko ciest modlitby, koľko je tých, čo sa modlia, ale ten istý Duch pôsobí vo 
všetkých a so všetkými. Práve v spoločenstve Ducha Svätého je kresťanská modlitba 
modlitbou v Cirkvi». Koľkokrát sa stane, že sa nemodlíme, nechce sa nám modliť 
alebo sa neraz modlíme ako papagáje ústami, ale srdce je ďaleko. Toto je čas, aby sme 
povedali Duchu: „Príď, príď Duchu Svätý, rozpáľ moje srdce. Príď a nauč ma modliť 
sa, nauč ma hľadieť na Otca, hľadieť na Syna. Nauč ma, aká je cesta viery. Nauč ma 
ako milovať a predovšetkým ma nauč mať postoj nádeje.“ Ide o neprestajné volanie 
Ducha, aby bol prítomný v našich životoch. Je to teda Duch, ktorý píše dejiny Cirkvi 
a sveta. My sme otvorené strany, pripravené prijať jeho kaligrafický rukopis. 
A v každom z nás Duch tvorí originálne dielo, pretože nikdy nie je žiadny kresťan 
úplne totožný s iným. Na bezhraničnom poli svätosti jediný Boh, Najsvätejšia Trojica 
Lásky, dáva rozkvitnúť rôznosti svedkov: všetci rovnakí dôstojnosťou, ale tiež 
unikátni v kráse, ktorú chcel Duch vyžarovať v každom z tých, ktorých Božie 
milosrdenstvo učinilo jeho deťmi. Nezabudnime, Duch je prítomný, je prítomný 
v nás. Načúvajme Duchu, zvolávajme Ducha – je to dar, dar, ktorý nám venoval Boh 
– a povedzme mu: „Duchu Svätý, neviem aká je tvoja tvár – toto nepoznáme – ale 
viem, že ty si sila, že si svetlo, že si schopný dať mi napredovať a naučiť ma ako sa 
modliť. Príď Duchu Svätý“. Toto je krásna modlitba: „Príď, Duchu Svätý“. 
Pápež František: Učiť sa od svätého Jozefa umeniu otcovstva 
Sv.Jozef-prijímajúci otec. „Na prvom mieste, svätý Jozef je otcom, ktorý prijíma. Veď 
on, víťaziac nad každou rebéliou a odložiac aj tie najlegitímnejšie osobné plány, 
miloval a prijímal Máriu a Ježiša, manželku a syna tak odlišných v porovnaní 
s predstavou rodinného života, po ktorom mohol túžiť, no pre to ich ešte viac chránil 
a miloval. Jozef nehľadal vysvetlenia na prekvapivú a tajomnú skutočnosť, zoči-voči 
ktorej sa ocitol, ale ju prijal s vierou, milujúc ju takú, aká bola. V tomto zmysle nám 
je svätý Jozef učiteľom duchovného života a rozlišovania a môžeme ho vzývať, aby 
sme boli oslobodení z osídiel prílišných špekulácií, v ktorých sa niekedy, aj keď 

s tými najlepšími úmyslami, nakoniec strácame. Oni ukazujú našu tendenciu 
„zmocniť sa“ a „vlastniť“ to, čo sa nám prihodí, skôr než to v prvom rade prijať také, 
ako to prichádza. Pomyslime – aby sme uviedli konkrétny, nám blízky príklad – na 
kňaza, ktorý príde do novej farnosti. Tá komunita existuje už dávno pred ním, má 
svoju vlastnú históriu, zloženú z radostí i rán, bohatstiev i malých bied, a tú nemožno 
ignorovať v mene osobných pastoračných nápadov a plánov, ktoré by sme chceli 
nedočkavo uplatniť. Toto je riziko, do ktorého môžeme upadnúť. Nový farár musí 
dané spoločenstvo najprv mať rád, nezištne, čisto preto, že tam bol poslaný; a krok po 
krôčiku ju s touto láskou do hĺbky spozná a dokáže prispieť k jej vykročeniu na nové 
cesty.“  
Sv.Jozef-chrániaci otec. „Ďalej je Svätý Jozef otcom, ktorý chráni. Byť ochrancom je 
súčasťou jeho povolania a jeho misie. Ide o úlohu, ktorú Jozef prežíval «s 
diskrétnosťou, s pokorou, v tichu, avšak s neustálou prítomnosťou a totálnou 
vernosťou, aj keď nechápe»; prežíval ju «v neustálej pozornosti voči Bohu, otvorený 
voči jeho znameniam, s ochotou pre jeho plán, a nie v prvom rade svoj 
vlastný». Zhostil sa teda tejto úlohy s vnútornou slobodou dobrého a verného sluhu, 
ktorý túži čisto po dobre tých, ktorí sú mu zverení. Strážiť – pre Jozefa, ako pre 
každého kňaza, ktorý má v ňom inšpiráciu pre svoje otcovstvo – znamená nežne 
milovať tých, ktorí sú mu zverení, myslieť predovšetkým na ich dobro a na ich 
šťastie, s diskrétnosťou a s vytrvalou veľkodušnosťou. Strážiť je vnútorným postojom, 
ktorý nás vedie, aby sme nikdy nestrácali z pohľadu druhých, prehodnocujúc z času 
na čas, kedy je treba sa stiahnuť a kedy sa priblížiť, avšak vždy udržujúc srdce 
bdelým, pozorným a modliacim sa.“  
Sv. Jozef - snívajúci otec.„Nakoniec, sv. Jozef je otcom, ktorý sníva. Nie „snilkom“ s 
hlavou v oblakoch, odrezaným od reality, ale mužom, ktorý vie hľadieť poza to, čo 
vidí: s prorockým pohľadom, schopný rozpoznať Boží plán tam, kde iní nevidia nič, a 
mať takto jasný cieľ, ku ktorému treba smerovať. Veď sv. Jozef vedel vidieť v Márii 
a Ježišovi nielen mladú manželku a dieťa: vždy v nich videl Božie konanie, Božiu 
prítomnosť.“ „Pre kňazov je zároveň nevyhnutné vedieť snívať o komunite, ktorú 
milujú, aby sa neobmedzili na túžbu zakonzervovať to, čo existuje – zakonzervovať 
a uchovať (strážiť) nie sú synonymá! – byť naopak pripravenými vychádzať 
z konkrétneho príbehu ľudí, aby sme podporili konverziu a obnovu v misionárskom 
zmysle a dali rásť komunite, ktorá je na ceste, zloženej z učeníkov vedených Duchom 
Svätým a „poháňaných“ Božou láskou .“  
Vložiť sa pod plášť sv. Jozefa. Vás pozývam, aby ste znovuobjavili osobitne 
v modlitbe postavu a misiu sv. Jozefa, poddajného Božej vôli, pokorného pôvodcu 
veľkých podujatí, poslušného a kreatívneho služobníka. Prospeje vám vložiť seba 
i vaše povolanie pod jeho plášť a učiť sa od neho umeniu otcovstva, ktoré budete 
čoskoro povolaní vykonávať v spoločenstvách a v tých prostrediach a službách, ktoré 
vám budú zverené.“ 

_____________________________________________________________ 
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. 


