
5.Veľkonočná nedeľa, 2.5.2021 
 

Pondelok              3/5 
sv.Filip a Jakub, sviatok Senné 18.00 +Mária Florianová, 1.výr. 

Utorok                 4/5 
Féria, sv.Florián 

Senné 18.00 zdr.B.p. Jolana Bogdanová 

Streda                 5/5 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. rodina Tkáčová a Dobšinská 
 

Štvrtok               6/5 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Ján a Mária Nemčíkoví 

Piatok                  7/5 
Féria, 1.piatok 

Senné 
Jastrabie  

18.00 
17.00 

+Agnesa a František Kondašoví 
 

Sobota                 8/5 
Féria 

Senné  7.30  zdr.B.p. Marián s rodinou (Florián) 

Nedeľa           9/5 
 

6.veľkonočná nedeľa  

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Peter Farkaš,Ján Seman,+Albert Macko 
+Miloslava Vašková 
zdr.B.p. Štefan a Eva Fiľoví s rod. 

 

Oznamy: - Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania 
Ducha Svätého), sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies 
Kráľovná.  
- počas celého mesiaca máj sú májové mariánske pobožnosti. Ak je sv.omša, 
začne sa májovou pobožnosťou, ak nie je, pobožnosť o 18.00 hod. celá Cirkev sa 
spojí v modlitbe na príhovor Panny Márie za skončenie pandémie a obnovenie 
spoločenského a pracovného života. 
- Odpust v Palíne bude 16.mája 2021 o 11.00hod.  
Milodary na kostol: zvonček 25.4.2021: Senné 167.65, Jastrabie 75.10, Palín 
173.50. na kostol v Sennom:50€rodina Jána Papcuna. v Jastrabí: 50€ Miroslav 
Vaško, 100€ rodina Ondová. v Palíne: 200€. 
Zbierka na seminár Senné: 65.50, Palín: 47.50, Jastrabie: 59€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  
- Chorých v Sennom navštívim v piatok 7.5.2021 od 8.00 hod. 
– prvopiatkový týždeň, spovedám pred a po sv. omši.  
Sv. Oltárna bude vyložená: v Palíne v štvrtok od 16.00 a požehnanie pred sv. 
omšou, v Jastrabí v piatok od 16.00 a požehnanie pred sv. omšou,  
v Sennom v piatok od 15.45 až do sv. omše s požehnaním pred sv. omšou.  

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                 číslo 18 
Príhovor pápeža Františka, 25.4.2021 
V túto 4. veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Dobrého pastiera, evanjelium Jn10,11-18 
predstavuje Ježiša ako pravého pastiera, ktorý chráni, pozná a miluje svoje 
ovečky. V kontraste s ním, Dobrým pastierom, stojí ten, čo je „najatý“, ktorého 
ovečky nezaujímajú, pretože nie sú jeho. Robí si svoju prácu len kvôli mzde, 
a nestará sa o ochranu oviec: keď príde vlk, ujde a opustí ich. Ale Ježiš, skutočný 
pastier, nás vždy chráni, zachraňuje nás v mnohých ťažkých a nebezpečných 
situáciách svetlom svojho slova a silou svojej prítomnosti, ktorú neustále 
zažívame, a ak ho chceme počúvať, tak každodenne. Ježiš,Dobrý 
pastier, pozná svoje ovce a ovce poznajú jeho, ich ochraňuje a ich pozná. Je milé 
a utešujúce vedieť, že Ježiš pozná každého jedného z nás, že nie sme pre neho 
anonymní, že mu je naše meno známe! Pre neho nie sme „masa“, „dav“, nie. Sme 
jedinečné osoby, každý so svojím príbehom, a on každého z nás pozná aj s našimi 
príbehmi, každého s jeho vlastnou hodnotou stvorenej bytosti, ako aj vykúpenej 
Kristom. Každý z nás môže povedať: Ježiš ma pozná! Je to pravda, je to tak: on 
nás pozná tak ako nikto iný. Iba on vie, čo je v našom srdci, naše zámery, tie 
najskrytejšie pocity. Ježiš pozná naše klady i naše zápory, a je vždy pripravený 
postarať sa o nás, uzdraviť rany našich chýb hojnosťou svojho milosrdenstva. 
V ňom sa plne uskutočňuje obraz pastiera Božieho ľudu, ktorý načrtli proroci 
v Knihe proroka Ezechiela: Ježiš má starosť o svoje ovce, zhromažďuje ich, 
obväzuje zranené, uzdravuje choré. Ježiš, Dobrý pastier, teda chráni, pozná, 
a najmä miluje svoje ovce. Práve preto dá svoj život za ne. Láska k ovciam, teda 
ku každému z nás, ho privádza k smrti na kríži, lebo taká je vôľa Otca, aby sa nik 
nestratil. Kristova láska nie je selektívna, objíma všetkých. Pripomína nám to on 
sám v dnešnom Evanjeliu, keď hovorí: „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto 
ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden 
pastier“. Tieto slová dosvedčujú jeho univerzálnu ustarostenosť: on je pastierom 
všetkých. Ježiš chce, aby všetci mohli dostať Otcovu lásku a stretnúť sa s Bohom. 
Cirkev je pozvaná ďalej uskutočňovať toto Kristovo poslanie. Popri tých, ktorí 
navštevujú naše spoločenstvá, sú tu mnohí, väčšina, ktorí tak robia iba vo 
zvláštnych prípadoch alebo nikdy. Ale kvôli tomuto neprestávajú byť Božími 
deťmi: Otec zveruje všetkých Ježišovi, Dobrému Pastierovi, ktorý za všetkých 
vydal svoj život. Bratia a sestry, Ježiš chráni, pozná a miluje všetkých nás. Nech 
nám presvätá Panna Mária pomáha prijať a nasledovať Dobrého pastiera ako jedni 
z prvých, aby sme tak s radosťou spolupracovali na jeho poslaní. 



 
 
 

LORETÁNSKE LITÁNIE 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.   Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.  Svätá Trojica,jeden Boh, zmiluj sa nad nami. 

Svätá Mária, oroduj za nás. 
Svätá Božia Rodička, 
Svätá Panna panien, 
Matka Kristova, 
Matka Cirkvi, 
Matka milosrdenstva, 
Matka Božej milosti, 
Matka nádeje, 
Matka najčistejšia, 
Matka najnevinnejšia, 
Matka panenská, 
Matka nepoškvrnená, 
Matka hodna lásky, 
Matka obdivuhodná, 
Matka dobrej rady, 
Matka Stvoriteľa, 
Matka Spasiteľa, 
Panna najmúdrejšia, 
Panna hodna úcty, 
Panna hodna chvály, 
Panna mocná, 
Panna dobrotivá, 
Panna verná, 
Zrkadlo spravodlivosti, 
Sídlo múdrosti, 
Príčina našej radosti, 
Príbytok Ducha Svätého, 
Príbytok hoden cti, 
Vznešený príbytok nábožnosti, 
Ruža tajomná, 
Veža Dávidovho mesta, 

Veža zo slonovej kosti, 
Dom zlatý, 
Archa zmluvy, 
Brána do neba, 
Hviezda ranná, 
Uzdravenie chorých, 
Útočisko hriešnikov, 
Útecha migrantov, 
Útecha zarmútených, 
Pomocnica kresťanov, 
Kráľovná anjelov, 
Kráľovná patriarchov, 
Kráľovná prorokov, 
Kráľovná apoštolov, 
Kráľovná mučeníkov, 
Kráľovná vyznávačov, 
Kráľovná panien, 
Kráľovná všetkých svätých, 
Kráľovná počatá bez poškvrny 
dedičného hriechu, 
Kráľovná nanebovzatá, 
Kráľovná posvätného ruženca, 
Kráľovná rodiny, 
Kráľovná pokoja, 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy 
sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy 
sveta, vyslyš nás, Pane. 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy 
sveta, zmiluj sa nad nami. 

_____________________________________________________________ 
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. 


