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Pondelok              12/4 
Féria 

Senné  +rodičia Beľanoví 

Utorok                13/4 
Féria 

Senné   +Michal a Zuzana Šimonoví 

Streda                14/4 
Féria 

Senné  +z rod.Vrabeľovej a Adamčíkovej 

Štvrtok                15/4 
Féria 

Senné  +Ján,Miroslav,Ján a Anna Ďurečkoví 

Piatok                  16/4 
Féria 

Senné  +Alexander Obšitník 

Sobota                17/4 
Féria 

   

Nedeľa           18/4 
 

3.veľkonočná nedeľa 

Senné 
Palín 
Jastrabie 

 
+Andrej Vaľo 
zdr.B.p.Veronika Chytráčková s rod. 
za farnosť 

 

Oznamy: - Plnomocné odpustky na Nedeľu Božieho milosrdenstva: Každý, kto si v 
tento deň uctí obraz Božieho milosrdenstva a pomodlí sa Otče náš, Verím v Boha a 
vzdych “Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“, môže získať úplne odpustky pre seba 
alebo pre duše v očistci. 
- Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), sa 
namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.  
Milodary na kostol: zvonček 28.3.2021: Senné:100.66€, Palín:83,70. 
Na kostol Senné: z požehnania jedál: 450€, 20€ rodina Štocková, 50€rod.Mateja Tkáča 
a 50€rod. Jána Andreja. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť! 
V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na 10 minút rozoznejú zvony katolíckych 
kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na 
ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V tento deň slávi Katolícka 
cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje 
tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a 
zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo 
pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých. "Dohodli sme sa so všetkými otcami 
biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme 
veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 
000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku 
situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých," povedal pre 
TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.  
 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 12/2021                    číslo 15 

2.Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva 
Pán Ježiš sestre Faustíne povedal:  „ O tretej hodine pros moje milosrdenstvo za 
hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa vhĺb do môjho utrpenia... Je to hodina 
veľkého milosrdenstva pre celý svet ...“ „V deň Božieho milosrdenstva je 
otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré 
sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. V tento deň sú otvorené všetky Božie 
pramene, cez ktoré plynú milosti.” (Den. 699) 
Sviatok Božieho milosrdenstva. V pondelok vo Veľkom týždni 17.4.1933 dal 
Ježiš sv.Faustíne poučenie, akým spôsobom sa má uctievať jeho milosrdenstvo, a 
opísal jej úlohu, ktorú má splniť na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť celý 
svet a privádzať zomdlené duše k prameňu jeho milosrdenstva. Keď už bol obraz 
Božieho milosrdenstva takmer dokončený, uskutočnilo sa výnimočne dôležité 
zjavenie, ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvárňovaní pobožnosti. Spasiteľ opäť 
vyjadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok 
milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála Milosrdenstva, 
ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Počas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz 
vyslovil veľký prísľub spojený so slávením sviatku Milosrdenstva : „ Kto v tento 
deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a 
trestov.“28.4.1935, na Bielu nedeľu, čiže v prvú nedeľu po Veľkej noci, počas 
slávnostnej pobožnosti v Ostrej Brame, kde bol vystavený obraz Božieho 
milosrdenstva, keď kňaz vzal Oltárnu sviatosť, aby ňou požehnal ľud, videla 
sestra Faustína Ježiša v rovnakej podobe, v akej bol na obraze. Spasiteľ udelil 
ľudu požehnanie a lúče milosrdenstva sa rozliali na celý svet. Po chvíli svätica 
počula slová : „ Ten sviatok vyšiel z vnútra môjho milosrdenstva a je potvrdený v 
hlbinách môjho zľutovania. Obdrží ho každá duša, ktorá verí a dôveruje môjmu 
milosrdenstvu .“ Prostredníctvom apoštolky Božieho milosrdenstva odkázal 
všetkým ľuďom, osobitne hriešnikom, aby sa nebáli priblížiť sa k nemu. 3.4.1937, 
na vigíliu Bielej nedele, sa Ježiš obrátil na Faustínu so žiadosťou, aby tlmočila 
jeho veľkú túžbu kňazovi, aby na sviatok Božieho milosrdenstva povedal kázeň o 
jeho nepochopiteľnom milosrdenstve. V ďalší deň Ježiš po tretí raz vyslovil 
osobitný prísľub – spojený so sviatkom Milosrdenstva, podľa ktorého každý, kto 
sa vyspovedá a pristúpi ku svätému prijímaniu na sviatok Milosrdenstva, získa 
úplné odpustky. Posledné zjavenie týkajúce sa sviatku Božieho milosrdenstva sa 
odohralo na konci januára1938. Ježiš požiadal svoju dôverníčku, aby povedala 



ostatným, že sviatok Božieho milosrdenstva vytryskol z jeho vnútra pre potechu 
celého sveta.  
Dejiny sviatku. Na Bielu nedeľu 16.4.1944 sa v Krakove – Lagiewnikách po prvý 
raz slávnostne slávil sviatok Božieho milosrdenstva. V tento deň krakovský 
spovedník apoštolky Božieho milosrdenstva o. Józef Andrasz vykonal posviacku 
druhého obrazu Najmilosrdnejšieho Spasiteľa, ktorý namaľoval Adolf Hyla pre 
kláštornú kaplnku. Sviatok Božieho milosrdenstva si vďaka rozbehnutým 
aktivitám skutočne získaval čoraz väčšie uznanie. Arcibiskup Eugeniusz Baziak v 
mene kardinála Adama Sapiehu 14.4.1951 udelil na sedem rokov úplné odpustky 
veriacim, ktorí navštívia na Bielu nedeľu kláštor v Lagiewnikách, čo prispelo k 
ešte väčšiemu rozkvetu úcty k Božiemu milosrdenstvu. Tento živý rozvoj prerušil 
dekrét Svätého ofícia z 19.11.1958 adresovaný biskupom a všetkým rehoľným 
predstaveným v ktorom stálo : „ Sviatok Božieho milosrdenstva sa nebude 
ustanovovať “ O štyri mesiace neskôr bola podpísaná Notifikácia Svätého ofícia, 
ktorá zakazovala šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu vo formách, ktoré 
predložila sestra Faustína. Až odvolanie spomenutého dokumentu v r.1978 
znamenalo novú etapu v dejinách úsilia o sviatok Božiehomilosrdenstva.23.3.1993 
poľskí biskupi poslali Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. Prosbu o ustanovenie 
sviatku Božieho milosrdenstva. Korunou úsilia o zavedenie sviatku Božieho 
milosrdenstva v celej Cirkvi, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, bola kanonizácia 
sestry Faustíny. Nie náhodou sa podľa želania Svätého otca, podobne ako 
beatifikácia v roku 1993, konala na Druhú veľkonočnú nedeľu. Počas 
kanonizačnej homílie pápež oznámil, že odteraz sa v celej Cirkvi bude tento deň 
nazývať Nedeľa Božieho milosrdenstva. 5.5.2000 nadobudlo pápežovo 
rozhodnutie právnu formu. Tak sa splnila vrúcna túžba sestry Faustíny a miliónov 
ľudí modliacich sa za zavedenie sviatku Božieho milosrdenstva v celej Cirkvi. 
Veľkonočný pondelok: Zvestovateľom vzkriesenia je Boží anjel 
Prihovoril sa starším a chorým: „Drahí bratia a sestry, vo veľkonočnej 
atmosfére, myslím zvlášť na starých ľudí, na chorých, tých, ktorí sú v spojení z 
vlastného domu či z domova dôchodcov alebo domu opatrovateľskej starostlivosti. 
Zasielam im slovo povzbudenia a ocenenia ich svedectva. Som im nablízku. Všetkým 
vám prajem, aby ste s vierou prežívali tieto dni Veľkonočnej oktávy, v ktorej sa 
predlžuje pamiatka Kristovho vzkriesenia. Využite každú dobrú príležitosť na to, aby 
ste boli svedkami radosti a pokoja Vzkrieseného Pána. Požehnanú, spokojnú a svätú 
Veľkú noc všetkým! Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Dobrú chuť k obedu a 
dovidenia!“ Pondelku po Veľkej noci sa hovorí aj Anjelský pondelok, lebo si v ňom 
pripomíname stretnutie anjela so ženami, ktoré prišli k Ježišovmu hrobu. Anjel sa 
prihovoril ženám: „Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo 
vstal ako povedal“. Toto vyjadrenie: „Vstal“ presahuje ľudské chápanie. Aj ženy, 
ktoré išli k hrobu a našli ho otvorený a prázdny, nedokázali prehlásiť: „Vstal z 
mŕtvych“, ale len povedať, že hrob je prázdny. To, že Ježiš vstal z mŕtvych, mohol 
povedať iba anjel mocou toho, že je nebeským ohlasovateľom, mocou, ktorá mu bola 
daná Bohom, aby to povedal, tak ako anjel – a len anjel – mohol povedať Márii: 

„Počneš syna […] a bude sa volať Syn Najvyššieho“. Preto hovoríme, že je 
Anjelským pondelkom, lebo len anjel môže mocou od Boha povedať: „Ježiš vstal z 
mŕtvych“. Evanjelista Matúš rozpráva, že v to veľkonočné ráno „nastalo veľké 
zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si 
naň“. Ten veľký kameň, ktorý mal byť pečaťou víťazstva zla a smrti, bol nakoniec 
daný pod nohy anjela, stal sa podnožku Pánovho anjela. Všetky plány a zátarasy 
Ježišových nepriateľov i prenasledovateľov vyšli nazmar. Všetky pečate boli 
rozlomené. Obraz anjela sediaceho na kameni hrobu je konkrétnym a viditeľným 
prejavom víťazstva Boha nad zlom, prejavom Kristovho víťazstva nad kniežaťom 
tohto sveta, prejavom víťazstva svetla nad temnotami. Ježišov hrob nebol otvorený 
prírodným úkazom, ale Pánovým zásahom. Anjelov výzor, dodáva Matúš, „bol ako 
blesk a jeho odev biely ako sneh“. Tieto detaily sú symboly, ktoré potvrdzujú zásah 
samotným Bohom, nositeľom novej doby, posledných časov v dejinách, lebo 
Ježišovým vzkriesením začína posledné obdobie dejín, ktoré môže trvať tisíce rokov, 
no sú to posledné časy. Následkom tohto Božieho zásahu je dvojaká reakcia. Reakcia 
strážnikov, ktorí nedokážu čeliť strhujúcej sile Boha a sú otrasení zemetrasením v ich 
vnútri: ostali ako omráčení. Moc zmŕtvychvstania poráža tých, ktorí boli použití na 
zaistenie zdanlivého víťazstva smrti. A čo mali urobiť tieto stráže? Ísť za tými, od 
ktorých dostali rozkaz strážiť hrob a povedať im pravdu. Ocitli sa pred voľbou: buď 
povedať pravdu, alebo sa nechať presvedčiť tými, od ktorých dostali rozkaz strážiť 
hrob. Jediný spôsob na ich presvedčenie boli peniaze; a tak títo úbohí ľudia, chudáci, 
zapredali pravdu a s peniazmi vo vrecku išli povedať: „Nie, prišli učeníci a ukradli 
telo“. „Pán“ peniaz i tu, pri Kristovom vzkriesení, je schopný mať moc, aby ho 
poprel. Reakcia žien je však iná; tie sú vyslovene vyzvané Pánovým anjelom, aby sa 
nebáli: „Vy sa nebojte!“ a aby nehľadali Ježiša v hrobe. A nakoniec sa neboja. 
V slovách anjela môžeme nájsť vzácne ponaučenie: nikdy sa neunavme hľadaním 
vzkrieseného Krista, ktorý dáva život v plnosti tým, ktorí sa s ním stretnú. Nájsť 
Krista znamená objaviť v srdci pokoj. Samotné ženy z Evanjelia, po prvotnom 
znepokojení, ktoré sa dá pochopiť, zakúšajú pravú radosť z toho, že znova nachádzajú 
Učiteľa živého. V tomto veľkonočnom čase želám všetkým, aby mali takú istú 
duchovnú skúsenosť, aby do srdca, do svojich domovov a rodín prijali radostnú zvesť 
Veľkej noci: „Kristus vzkriesený z mŕtvych už viac neumiera, smrť nad ním už 
nepanuje“. Veľkonočnou zvesťou je toto: „Kristus je živý, Kristus sprevádza môj 
život, Kristus je po mojom boku“. Kristus klope na dvere môjho srdca, aby som mu 
dovolil vstúpiť dnu, Kristus je živý. V tieto veľkonočné dni bude prospešné, ak si 
budeme opakovať: „Pán žije“. Táto istota nás privádza k modlitbe dnes i počas celého 
veľkonočného obdobia: „Regina Caeli, laetare“  – čiže „Raduj sa, nebies Kráľovná“. 
Anjel Gabriel ju takto po prvý raz pozdravil: „Raduj sa, milosti plná“. Teraz je 
Máriina radosť plná: Ježiš žije, Láska zvíťazila. Kiež je to aj našou radosťou! 
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