
Kvetná nedeľa - Utrpenia Pána, 28.3.2021 
 

Pondelok             29/3 
Veľkého Týždňa Senné  +rodičia Bačkoví 

Utorok                30/3 
Veľkého Týždňa Senné   +Andrej a Mária Saboslajoví 

Streda               31/3 
Veľkého Týždňa Senné  +Zlata Tkáčová 

Štvrtok                 1/4 
Zelený Štvrtok 

Senné  
18.00 za farnosť a za živých 
i mŕtvych kňazov našej farnosti 

Piatok                  2/4 
Veľký Piatok Senné  15.00 Obrady veľkého piatku 

Sobota                3/4 
Biela Sobota 

Senné  18.45  +Jozef Tkáč,1.výročie 

Nedeľa           4/4 
 

Veľkonočná nedeľa 
Zmŕtvychvstania Pána 

Palín 
Senné 

 
10.30 za farnosť 
-zdr.B.p. Terézia m.l a Sofia 

 

Oznamy:  
- Kvetnou nedeľou sa začína Veľký (Svätý) týždeň. Počas súkromnej sv.omše 
požehnám bahniatka, budú k dispozícii pri hlavnom vchode do kostola 
- dnes na kvetnú nedeľu je 36.svetový deň mladých. 
- Veľký piatok je deň prísneho pôstu v celej Cirkvi. V tento deň sa osobitne 
zdržiavame mäsitého pokrmu a najesť sa môžeme do sýtosti len raz za deň.  
- Oznam pre členov Ružencového bratstva. Tento mesiac apríl sa modlíme 
nasledujúci desiatok sv.ruženca. 
- v stredu a piatok od 16.00 do 18.00 som k dispozícii na vyslúženie 
sv.zmierenia a po nej dám samostatne sv.prijímanie na ruku. až do Veľkej noci 
každú stredu a piatok. Alebo kedykoľvek, po telefonickej dohode. 
- 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.  
Milodary na kostol: zvonček 21.3.2021:Senné 57€. Na kostol Senné: 50€ 
Stanislava Farkašová s rodinou, 50€ Štefan a Anna Halasoví, 50€ bohuznáma 
(A.M.), 50€ rodina Mareka Šimona. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu 
pre chrám a farnosť! 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 12/2021                    číslo 13 
Príhovor pápeža Františka z 21.3.2021 
V túto piatu pôstnu nedeľu liturgia ohlasuje evanjelium, v ktorom sv.Ján 
zaznamenáva epizódu odohrávajúcu sa v posledných dňoch Kristovho života, 
len krátko pred jeho umučením. Ako sa Ježiš zdržiaval v Jeruzaleme počas 
veľkonočných sviatkov, niektorí Gréci, ktorých zvedavosť vzbudil Ježiš tým, 
čo konal, vyjadrujú svoju túžbu vidieť ho. Pristúpia k apoštolovi Filipovi 
a hovoria mu: „Chceli by sme vidieť Ježiša“. „Chceli by sme vidieť Ježiša“. 
Majme v pamäti túto túžbu: „Chceli by sme vidieť Ježiša“. Filip o tom povie 
Andrejovi a potom spolu referujú želanie Učiteľovi. V žiadosti Grékov 
môžeme vnímať otázku, s ktorou sa mnoho mužov a žien na každom mieste 
a v každom čase obracia na Cirkev a aj na každého z nás: „Chceli by sme 
vidieť Ježiša“. A ako na túto žiadosť odpovedá Ježiš? Spôsobom, ktorý vedie 
k zamysleniu. Hovorí takto: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. 
Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak 
odumrie, prinesie veľkú úrodu.“. Zdá sa, ako by tieto slová neodpovedali na 
žiadosť Grékov. V skutočnosti však dávajú viac ako odpoveď. Ježiš totiž 
odhaľuje, že on je pre každého človeka, ktorý ho chce nasledovať, tým 
skrytým zrnom pripraveným umrieť, aby prinieslo veľkú úrodu. Akoby 
povedal: ak ma chcete spoznať, ak ma chcete pochopiť, tak pozrite na pšeničné 
zrno, ktoré odumiera v zemi, teda hľaďte na kríž. Treba sa zamyslieť nad 
znakom kríža, ktorý sa počas storočí stal výsostným symbolom kresťanov. Kto 
aj dnes chce „vidieť Ježiša“, azda pochádzajúc z krajiny a kultúry, kde je 
kresťanstvo málo známe, čo zbadá ako prvé? S akým najčastejším znakom sa 
stretne? S Ukrižovaným, s krížom. V kostoloch, v domoch kresťanov, aj s tým 
neseným na vlastnom tele. Dôležité je, aby sa tento znak dôsledne zhodoval s 
evanjeliom: kríž nevyjadruje iné než lásku, službu, bezvýhradné 
sebadarovanie: len tak je kríž skutočne „stromom života“, života v hojnosti. 
I dnes by veľa ľudí, často bez toho, že by to priamo vyslovili, chcelo „vidieť 
Ježiša“, stretnúť sa s ním, spoznať ho. Z tohto možno pochopiť, akú veľkú 
zodpovednosť máme my kresťania a naše spoločenstvá. Aj my musíme dávať 
odpoveď svedectvom života, ktorý sa dáva v službe; takého života, ktorý 
v sebe nesie Boží štýl – blízkosť, súcit a nehu – a darúva sa v službe. Ide 
o rozsievanie semiačok lásky nie slovami, ktoré uletia, ale konkrétnymi 



príkladmi, jednoduchými a odvážnymi; nie teoretickými súdmi, ale prejavmi 
lásky. Takto nám Pán svojou milosťou dáva prinášať úrodu, aj keď je pôda 
nehostinná z dôvodu nepochopení, ťažkostí či prenasledovaní, prípadne 
nátlaku legalizmov alebo klerikálnych moralizmov. Toto je pôda nehostinná. 
No práve vtedy, v skúške a osamelosti, kým zrno umiera, nastáva čas, kedy 
začína klíčiť život, aby vydal zrelé plody v pravý čas. Práve v tomto 
vzájomnom prepojení smrti a života môžeme zakusovať radosť a ozajstnú 
plodnosť lásky, ktorá sa vždy, a to zopakujem, odovzdáva Božím štýlom: 
blízkosťou, súcitom a nehou. Nech nám Panna Mária pomáha nasledovať 
Ježiša, kráčať silní a radostní po ceste služby, aby Kristova láska vyžarovala 
z každého nášho postoja a vždy väčšmi sa stávala štýlom nášho každodenného 
života. 
Katechéza pápeža Františka o modlitbe. Modliť sa spoločne s Máriou. 
«Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, 
vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej 
siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a 
Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne 
zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho 
bratmi.» (Sk 1,12-14) 
Vypočuli sme si o zhromaždení apoštolov, nábožných žien a Márie, modliacich sa 
po Ježišovom nanebovstúpení. Je to prvá kresťanská komunita, ktorá očakávala 
Ježišov dar, Ježišov prísľub. Kristus je Prostredník, je tým mostom, skrze ktorý 
ideme, keď sa obraciame na Otca. Je jediným Vykupiteľom: nie sú žiadni 
spoluvykupitelia s Kristom. Je prostredníkom par-exellance;. Každá modlitba, 
ktorú pozdvihujeme k Bohu je skrze Krista, s Kristom a v Kristovi a uskutočňuje 
sa vďaka jeho príhovoru. Duch Svätý rozširuje Kristovo sprostredkovanie na 
každý čas a každé miesto: niet iného mena, v ktorom môžeme byť spasení. Ježiš 
Kristus: jediný Prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Z jedinečného Kristovho 
sprostredkovania nadobúdajú zmysel a hodnotu iné odvolávky, ktoré kresťan 
nachádza pre svoju modlitbu a nábožnosť, z nich všetkých je na prvom mieste 
odkaz na Pannu Máriu, Ježišovu Matku. Ona zaujíma v kresťanskom živote, 
a teda aj v modlitbe, privilegované miesto, pretože je Ježišovou Matkou. 
Východné cirkvi ju často zobrazovali ako Hodigitriu (z gr.) - tú, čo „ukazuje cestu“, 
čiže Syna, Ježiša Krista. Starobylé zobrazenie Hodigitrie v katedrále v Bari: Madona, 
ukazujúca Ježiša, nahého. Neskôr mu dali košieľku, aby tú nahotu zakryli, ale 
pravdou je, že Kristus je vyobrazený nahý, na znak toho, že to on, človek narodený 
z Márie, je Prostredníkom. A ona ukazuje Prostredníka. V kresťanskej ikonografii je 
jej prítomnosť všade, a niekedy vo veľkej vznešenosti, ale vždy vo vzťahu k 
Synovi a v jeho službe. Jej ruky, jej oči, jej postoj sú živým „katechizmom“ 
a vždy označujú to kľúčové, to, čo je stredom: Ježiša. Mária je celkom obrátená na 
neho. Až do tej miery, že môžeme povedať, že je viac učeníčkou než Matkou. Na 
znak toho Mária na svadbe v Káne hovorí: „Urobte, to, čo vám on povie“. Vždy 

ukazuje Krista. Je jeho prvou učeníčkou. Toto je úloha, ktorú Mária zastáva po 
celý svoj pozemský život, a zachováva si ju navždy: byť pokornou služobnicou 
Pána, nič viac. V istom momente sa v Evanjeliách zdá, že sa takmer vytratí; no 
vracia sa v kľúčových chvíľach, ako v Káne, keď Syn, vďaka jej starostlivému 
zásahu, vykonal prvé „znamenie“, a potom na Golgote, pod krížom. Ježiš rozšíril 
Máriino materstvo na celú Cirkev, keď jej zveril milovaného učeníka, krátko pred 
tým, ako zomrel na kríži. Od tej chvíle sa nachádzame všetci pod jej plášťom, ako 
je to vidieť na určitých stredovekých freskách a obrazoch. Aj prvá  latinská 
antifóna – Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix (Pod tvoju 
ochranu sa utiekame, sv. Božia Rodička): je to Madona, ktorá nás všetkých kryje 
ako Matka, ktorej nás Ježiš zveril; ale ako Matka, nie ako bohyňa, nie ako 
spoluvykupiteľka: ako Matka. Je pravda, že kresťanská zbožnosť jej vždy dáva 
krásne tituly, ako syn mame: toľké krásne veci hovorí syn mame, ktorú má rád! 
Ale dajme pozor: tie krásne veci, ktoré Cirkev a svätí hovoria o Márii, nič 
neuberajú z vykupiteľskej jedinečnosti Krista. On je jediný Vykupiteľ. Sú to 
vyjadrenia lásky ako od syna voči mame – niekedy i zveličené. Ale láska, a to 
vieme, nám vždy dáva veci zveličiť, ale s láskou. A takto sme sa začali k nej 
modliť s niektorými vyjadreniami určenými priamo jej, prítomnými v Evanjeliách: 
„milosti plná“, „požehnaná medzi ženami“. V modlitbe Zdravas‘, Mária zakrátko 
dostalo miesto i titulovanie Theotokos-Matka Božia“, schválené Efezským 
koncilom. A obdobne ako je to v Otčenáši, po chvále pridávame prosbu: prosíme 
Matku, aby sa modlila za nás hriešnikov, aby sa prihovárala so svojou nežnosťou, 
„teraz a v hodinu našej smrti“. Teraz, v konkrétnych situáciách života, i 
v konečnej chvíli, aby nás sprevádzala – ako Matka, ako prvá učeníčka – 
v prechode do života večného. Mária je stále prítomná pri posteli svojich detí, 
ktoré odchádzajú z tohto sveta. Ak sa niekto cíti sám a opustený, ona je Matka, je 
nablízku, ako bola po boku svojho Syna, keď ho všetci opustili. Mária bola a je 
prítomná v dňoch pandémie, blízko ľuďom, ktorí, žiaľ, ukončili svoju pozemskú 
púť v podmienkach izolácie, bez útechy blízkosti svojich drahých. Mária je vždy 
tam, po našom boku, so svojou materskou nehou. Modlitby, ktorými sa na ňu 
obraciame, nie sú márne. Žena toho „áno“, ktorým s ochotou prijala anjelovo 
pozvanie, odpovedá aj na naše prosby, počúva naše hlasy, aj tie, ktoré zostávajú 
uzavreté v srdci, ktoré nemajú silu vyjsť, ale ktoré Boh pozná lepšie ako my sami. 
Načúva im ako Matka. Tak ako každá dobrá matka, a ešte viac, nás Mária 
obraňuje v nebezpečenstvách, je o nás ustarostená, keď sa zamotávame do našich 
vecí a strácame smer cesty, a keď ohrozujeme nielen naše zdravie, ale i našu 
spásu. Mária je tam, aby sa za nás modlila, modlila sa za tých, ktorí sa nemodlia. 
Aby sa modlila s nami. Prečo? Pretože je našou Matkou. 

_____________________________________________________________ 
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. 


