
3.Veľkonočná nedeľa, 18.4.2021 
 

Pondelok              19/4 
Féria 

Senné 18.00 +Juraj a Mária Muchoví 

Utorok                20/4 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Andrej,Anna,Michal,Mária Demkoví 
 

Streda                21/4 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Helena a Andrej Boruchoví 
 

Štvrtok               22/4 
Féria 

Senné 18.00 +Miroslav Vološin 

Piatok                  23/4 
Féria 

Senné 
Jastrabie  

18.00 
17.00 

+Milan Horňák 
 

Sobota                24/4 
Féria 

Senné  7.30 
+Helena,Július Beňak,Mária,Koloman 
Tancoš 

Nedeľa           25/4 
 

4.veľkonočná nedeľa 
Dobrého Pastiera 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Ján Hreško,2.r. 
+Ján a Mária (p.Pado) 
za farnosť 

 

Oznamy: 
- na budúcu nedeľu je nedeľa Dobrého Pastiera a zbierka na seminár. 
- Tento týždeň je Týždňom modlitieb za duchovné povolania. Pozývame na 
osobitné modlitby, adorácie či pobožnosti za duchovné povolania. Veriaci, ktorý 
sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské 
a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
- Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha 
Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.  
- 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 11.4.2021: Senné:69 €, Jastrabie 4.4.2021: 128,40 
a 11.4.2021: 29,50€. na kostol v Sennom:50€rodina Jána Hreška. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  
- Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 sú povolené opäť 
verejné bohoslužby. Podmienkou účasti na bohoslužbách je negatívny test, 
pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. 
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Podľa COVID automatu od pondelka 19. apríla 2021 budú povolené opäť 
verejné bohoslužby. Podmienkou účasti na bohoslužbách bude negatívny test, 
pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. „Prešli 
sme si ťažkým obdobím, keď veriaci sa nemohli zúčastňovať na svätej omši a 
stretávať sa s kňazmi. Ďakujeme všetkým za ich zodpovednosť a rešpektovanie 
opatrení proti šíreniu koronavírusu. Sme radi, že v pondelok sa budeme môcť 
spolu stretnúť v našich kostoloch pri dodržaní všetkých opatrení,“. Slovenskí 
biskupi veriacich povzbudzujú, aby sa po uvoľnení epidemických opatrení 
primeraným spôsobom začali vracať do kostolov. „Teší nás, že situácia na 
Slovensku sa postupne zlepšuje a stabilizuje, a tak sa budeme môcť stretnúť, 
hoci s obmedzeniami, pri slávení svätých omší v kostoloch. Som vďačný 
veriacim za veľkú trpezlivosť, ktorú prejavili, keď celé mesiace museli vydržať 
bez možnosti osobnej účasti na bohoslužbách. Ďakujem stovkám katolíckych 
kňazov a rehoľníkov, ktorí počas covidu nastúpili do nemocníc, aby pomáhali 
personálu. Veľké ďakujem, samozrejme, patrí tisícom lekárov a zdravotníkov, 
spomedzi ktorých sa mnohí hlásia ku katolíckej cirkvi, a silu pre svoju službu 
ľuďom budú môcť znovu čerpať z Eucharistie a účasti na svätej omši,“  veriaci 
budú naďalej, kvôli limitovanej účasti, oslobodení od povinnosti byť 
prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia 
opatrení pokračovať aj cez katolícke médiá alebo sociálne siete. 
 Príhovor pápeža Františka 11. apríla 2021 
Vzkriesený Ježiš sa učeníkom zjavuje niekoľko krát. S trpezlivosťou utešuje 
ich skľúčené srdcia. Po jeho zmŕtvychvstaní sa tak uskutočňuje 
„zmŕtvychvstanie učeníkov“. A oni, Ježišom vzkriesení, menia svoj život. 
Predtým mnoho slov a mnoho príkladov Pána nedokázali premeniť. Teraz, na 
Veľkú noc, sa deje niečo nové. A deje sa to v znamení milosrdenstva. Ježiš ich 
pozdvihuje s milosrdenstvom. Milosrdne ich pozdvihuje a oni, zahrnutí 
milosrdenstvom, sa stávajú milosrdnými. Veľmi ťažko bude milosrdným 
niekto, kto si neuvedomuje, že bol zahrnutý milosrdenstvom. Predovšetkým 
boli zahrnutí milosrdenstvom cez tri dary: ako prvé im Ježiš podaroval pokoj, 
potom Ducha, a napokon rany. Na prvom mieste im daroval pokoj. Tí učeníci 
boli v úzkosti. Uzatvorili sa doma kvôli obavám, kvôli strachu, že budú 



uväznení a skončia ako Učiteľ. Ale neboli uzatvorení iba v dome, boli uzatvorení aj 
vo svojich výčitkách. Opustili a zapreli Ježiša. Cítili sa neschopní, na nič dobrí, 
zlyhaní. Ježiš prichádza a dva krát opakuje «Pokoj vám!». Neprináša pokoj, ktorým 
sníma vonkajšie problémy, ale pokoj, ktorý prehlbuje vnútornú dôveru. Nie vonkajší 
pokoj, ale pokoj srdca. Hovorí: « Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam 
vás». Je to akoby povedal: „Posielam vás, pretože vám verím“. Tí skľúčení učeníci sú 
uzmierení sami so sebou. Ježišov pokoj im umožní prejsť od výčitiek k poslaniu. 
Ježišov pokoj v skutočnosti vzbudzuje poslanie. Nie je to ukľudnenie, pohodlie, je to 
vyjdenie zo seba. Ježišov pokoj oslobodzuje z uzatvorení, ktoré ochromujú, láme 
reťaze, ktoré držia uväznené srdce. A učeníci sa cítia zahrnutí milosrdenstvom; cítia, 
že Boh ich neodsudzuje, nepokoruje ich, ale verí im. Áno, verí nám viac než my 
veríme sami sebe. „Miluje nás viac ako my milujeme seba samých“. Pre Boha nikto 
nie je zlyhaný, nikto nie je neužitočný, nikto vylúčený. Dnes Ježiš znovu opakuje: 
„Pokoj tebe, ktorý si vzácny v mojich očiach. Pokoj tebe, ktorý si pre mňa dôležitý. 
Pokoj tebe, ktorý máš poslanie. Nikto nemôže zastávať tvoje miesto. Si 
nenahraditeľný. A ja ti verím“. Na druhom mieste Ježiš omilosťuje učeníkov tým, 
že im dáva Ducha Svätého. Dáva ho na odpúšťanie hriechov. Učeníci boli vinní, 
utiekli a opustili Učiteľa. A hriech trýzni, zlo má svoju cenu. Sami ho nemôžeme 
zmazať. Jedine Boh ho odstraňuje, len on so svojím milosrdenstvom nám dáva vyjsť 
z našich najhlbších bied. Tak ako tí učeníci, potrebujeme si nechať odpustiť, povedať 
z hĺbky srdca: „Odpusť, Pane“. Otvoriť si srdce, aby sme mohli prijať odpustenie. 
Odpustenie v Duchu Svätom je veľkonočným darom pre vnútorné zmŕtvychvstanie. 
Prosme o milosť prijať ho, objať sviatosť odpustenia. A aby sme chápali, že v centre 
spovede nie sme my s našimi hriechmi, ale Boh s jeho milosrdenstvom. Nespovedáme 
sa, aby sme sa, aby sme zmalomyseľneli, ale aby sme sa pozdvihli. Tak veľmi to 
potrebujeme, všetci. Potrebujeme to ako malé deti - zakaždým, keď padnú, potrebujú, 
aby ich ocko pozdvihol. Aj my častokrát padáme. A Otcova ruka je pripravená 
postaviť nás opäť na nohy a pomôcť nám ísť vpred. Touto bezpečnou a dôveryhodnou 
rukou je spoveď. Je to sviatosť, ktorá nás znovu pozdvihuje, ktorá nás nenecháva na 
zemi, plakať na tvrdých dlažbách našich pádov. Je to sviatosť zmŕtvychvstania, je to 
čisté milosrdenstvo. A ten, kto vysluhuje sviatosť zmierenia, musí dať pocítiť 
sladkosť milosrdenstva. Toto je cesta pre tých, ktorí sú spovedníkmi: dať pocítiť 
lahodnosť Ježišovho milosrdenstva, ktoré odpúšťa všetko. Boh odpúšťa všetko. Po 
pokoji, ktorý obnovuje, a odpustení, ktoré znovu pozdvihuje, je tu tretí dar, s ktorým 
Ježiš omilosťuje učeníkov: ponúka im svoje rany. Tými ranami sme boli uzdravení. 
Ako nás však môže rana uzdraviť? Prostredníctvom milosrdenstva. V tých ranách tak 
ako Tomáš zakusujeme na dotyk ruky, že Boh nás miluje až do krajnosti, že si osvojil 
naše rany, že na svojom tele niesol naše krehkosti. Tie rany sú otvorenými kanálmi 
medzi ním a nami, ktoré vrhajú milosrdenstvo na naše biedy. Tie rany sú cestami, 
ktoré nám Boh otvoril dokorán, aby sme vstúpili do jeho nehy a hmatateľne zakúsili, 
kým je On. A nepochybovali viac o jeho milosrdenstve. Adorujúc, bozkávajúc jeho 
rany zisťujeme, že každá naša slabosť je prijatá v jeho nežnosti. K tomuto dochádza 
pri každej svätej omši, kde nám Ježiš ponúka svoje ranené a zmŕtvychvstalé telo: 
dotýkame sa ho a on sa dotýka našich životov. A dáva nebu zostúpiť do nás. Jeho 

žiarivé rany pretrhávajú tmu, ktorú si nosíme vnútri. A my, tak ako Tomáš, 
nachádzame Boha, objavujeme ho ako dôverného a nablízku a s dojatím mu 
hovoríme: «Pán môj a Boh môj!». Tu sa všetko rodí, z milosti, že sme zahrnutí 
milosrdenstvom! Tu sa začína kresťanská cesta. Ak si naopak zakladáme na našich 
schopnostiach, na efektívnosti našich štruktúr  a našich projektov, nezájdeme ďaleko. 
Jedine ak prijmeme lásku Boha, budeme môcť darovať niečo nové svetu. Tak to 
urobili učeníci: ako zahrnutí milosrdenstvom sa stali milosrdnými. Skutky apoštolov 
rozprávajú, že «nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali 
spoločné». Nie je to komunizmus, je to kresťanstvo v čistom stave. A je o to 
prekvapujúcejšie, ak myslíme, že tí istí učeníci sa len krátko predtým škriepili 
o ocenenia a pocty, o to, kto bude medzi nimi najväčší. Teraz sa delia o všetko, majú 
«jedno srdce a jednu dušu». Ako sa dokázali tak zmeniť? Videli v druhom to isté 
milosrdenstvo, ktoré premenilo ich vlastný život. Objavili, že majú spoločnú misiu, že 
spoločne majú odpustenie a Ježišovo telo: zdieľanie pozemských dobier sa im zdalo 
prirodzeným dôsledkom. Text ďalej hovorí, že «medzi nimi nebolo núdzneho». Ich 
strachy sa rozplynuli dotýkajúc sa Pánových rán, teraz nemajú strach ošetrovať rany 
núdznych. Pretože v nich vidia Ježiša. Pretože tam je Ježiš, v ranách núdznych. Sestra, 
brat, chceš dôkaz, že Boh sa dotkol tvojho života? Over si, či sa skláňaš k ranám 
druhých. Dnešok je dňom, kedy si treba položiť otázku: „Ja, ktorý som toľkokrát 
prijal Boží pokoj, ktorý som toľko krát prijal jeho odpustenie a jeho milosrdenstvo, 
som milosrdný k druhým? Ja, ktorý som sa mnohokrát sýtil Ježišovým telom, robím 
niečo, aby som zahnal hlad toho, kto je chudobný?“ Nezostávajme ľahostajní. 
Nežime polovičatú vieru, ktorá dostáva, no nedáva, ktorá prijíma dar, no nerobí sa 
darom. Boli sme zahrnutí milosrdenstvom, staňme sa milosrdnými. Pretože ak sa 
láska skončí pri nás samých, viera vysychá v sterilnej zameranosti len do vnútra. Bez 
druhých sa stáva nevtelenou. Bez skutkov milosrdenstva umiera. Bratia a sestry, 
nechajme sa vzkriesiť pokojom, odpustením a ranami milosrdného Ježiša. A prosme 
o milosť, aby sme sa stali svedkami milosrdenstva. Jedine tak bude viera živá. A život 
bude ucelený. Jedine tak budeme ohlasovať Božie evanjelium, ktoré je evanjeliom 
milosrdenstva. 

Senné- rozpis čítaní na mesiac apríl-máj 

Dátum Čítania a prosby O. dary 

25.4.2021 Dušková Jožka, Farkaš Ďurko, Tkáčová Anna  (prosby)  

2.5.2021 Baňasová Danielka,Farkašová Marcelka,Dupejová Helenka(prosby)  

9.5.2021 Kočišová Božena, Beľan Ján, Nemčíková Eva (prosby)  

16.5.2021 Muchová Marta, Mucha Ladislav, Ličák Patrik (prosby)  
23.5.2021 Hrešková Milka, Saboslaiová Žofka, Farkaš Ondrej (prosby)  
30.5.2021 Dzvoníková Milka,Florián Marián, Mattová Jozefina (prosby)  

_____________________________________________________________ 
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. 


