
6.Veľkonočná nedeľa, 9.5.2021 
 

Pondelok              10/5 
Féria 

Senné 18.00 +Michal Uhrin (M.S.) 

Utorok                 11/5 
Féria, bl.Sára Salkaházi 

Senné 18.00 +Zuzana a Michal Dupejoví 

Streda                 12/5 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Eva,Ján a Mária Mackoví 
+Ján a Jolana Kontuľoví 

Štvrtok               13/5 
Nanebovstúpenie Pána 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
16.00 
17.00 

za farnosť 
+Peter, Mária a Štefan (Pado) 
na úmysel darcu 

Piatok                  14/5 
sv. Matej, sviatok 

Senné 
Jastrabie  

18.00 
17.00 

+Mária,Vincent Čižmarikoví a rodičia 
zdr.B.p. rodina Mrázová 

Sobota                 15/5 
Féria 

Senné 
Senné 

 7.30 
16.00 

 zdr.B.p.Žofia str90r. ,Žofia ml. Saboslai 
+Róbert Ondrík, 1.výr. 

Nedeľa           16/5 
 

7.veľkonočná nedeľa  

Senné 
Jastrabie 
Palín 

 8.00 
 9.15 
11.00 

+Alexander Obšitník 
zdr.B.p. rodina Ondová 
za ružencové bratstvo 

 

Oznamy: - dnes, v nedeľu je deň matiek. 
- 12.5.2021 je 19.výročie konsakrácie kostola v PALÍNE. 
– v štvrtok 13.5.2021 je slávnosť Nanebovstúpenia Pána.V Palíne je slávnosť 
titulu kostola a odpustová slávnosť bude v nedeľu 16.5.2020 o 11.00 od 10.40 
bude korunka Božieho milosrdenstva. 
-  od pondelka do stredy sú prosebné dni za úrodu. 
- od piatka začína novéna k Duchu Svätému. Novéna je na záver sv.omše. Ak 
sv. omša nie je, potom bude o 18.00 hod.  
- na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 
- 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.  
- Odpust v Jastrabí bude 13.6.2021, 20.6.2021 bude 1.sv.prijímanie v Sennom, 
27.6. bude odpust v cerkvi v Zemplínskej Širokej a 4.7. bude odpust v Sennom. 
Milodary na kostol: zvonček 2.5.2021: Senné 86.93, Jastrabie 41.60, Palín 
na kostol v Jastrabí:50€ E. Točená, 100€ sr.Lumena Vlaháčová. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                 číslo 19 

Deň Matiek 
Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote 

každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas 
povedať našim mamkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu 
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a 
obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Mamy im vyprosujeme, aby boli vždy 
naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj 
duchovný! Krásny deň matiek! 
Pápež František: „Mária nám dala materské teplo, to teplo, ktoré nás objíma uprostred 
ťažkostí; materské teplo, ktoré nikomu a ničomu nedovolí vyhasiť v lone cirkvi 
revolúciu nežnosti započatú jej Synom, Panna Mária je dôkazom, že pokora a neha nie 
sú cnosti slabých, ale silných. „Pripomínajme si Božiu dobrotu v materskej tvári 
Márie, v materskej tvári cirkvi, v tvárach našich matiek, nás ochraňuje pred 
rozhlodávajúcou chorobou tzv. duchovnej osirelosti; tej osirelosti, ktorú zažíva duša, 
keď sa cíti byť bez matky a keď jej chýba Božia neha,“ prirovnal duchovnú osirelosť 
k rakovine zožierajúcej dušu. „Duchovná osirelosť nám dáva zabudnúť, čo znamená 
byť deťmi, byť vnúčatami, rodičmi, starými rodičmi, priateľmi, veriacimi ľuďmi. 
Dáva nám zabudnúť na hodnotu hry, spevu, úsmevu, oddychu, veľkodušnosti.“ Nech 
je nám príkladom vnútorná sila matiek chorých, väznených či drogovo závislých detí. 
„Tieto matky v zime či horúčave, v daždi či za nesmierneho sucha sa nevzdávajú, ale 
ďalej zápasia, aby dali zo seba to najlepšie. Alebo tie matky, čo v utečeneckých 
táboroch alebo priamo uprostred vojny dokážu bez zaváhania objať a podržať svoje 
deti v utrpení. Sú to matky, ktoré doslova dávajú svoj život, aby sa nijaké z ich detí 
nestratilo.“ Matky sú najsilnejším protiliekom na individualistické a egoistické sklony. 
„Spoločnosť, ktorá nemá matky, by bola nielen chladnou spoločnosťou, ale aj 
spoločnosťou, ktorá stratila srdce; ktorá stratila ,chuť rodiny´. Spoločnosť bez matiek 
by bola spoločnosťou bez zľutovania, ktorá by ponechala miesto iba suchej 
vypočítavosti a špekuláciám,“ „matky, dokonca aj v tých najhorších chvíľach, vedia 
prejaviť nehu, nepodmienečnú oddanosť, silu nádeje“. 
Katechéza pápeža Františka: Kontemplatívna modlitba. Pokračujeme v 
katechézach o modlitbe -modlitbou kontemplácie. Kontemplatívna dimenzia ľudského 
bytia: čo ešte nie je kontemplatívna modlitba, je trochu ako „soľ“ života: dodáva chuť, 
záživnosť našim dňom. Dá sa kontemplovať hľadiac na slnko, ktoré ráno vychádza, 
alebo na stromy, ktoré sa na jar odievajú do zelene; dá sa kontemplovať počúvajúc 
hudbu alebo spev vtákov, čítajúc knihu, kontemplovať pred nejakým umeleckým 
dielom alebo pred tým majstrovským dielom, ktorým je ľudská tvár... 



„Kontemplatívny rozmer života“: vskutku, kto žije vo veľkom meste, kde je všetko, 
môžeme tak povedať – umelé, kde je všetko zamerané na funkčnosť, riskuje, že stratí 
schopnosť kontemplácie. Kontemplovať nie je predovšetkým spôsob konania, ale je 
to spôsob bytia: byť kontemplatívnym. Byť kontemplatívni nezávisí od očí, ale od 
srdca. A tu vstupuje do hry modlitba, ako akt viery a lásky, ako „dych“ nášho vzťahu 
s Bohom. Modlitba očisťuje srdce, a tým rozjasňuje aj pohľad, pretože umožňuje 
uchopiť realitu z iného uhla pohľadu. Katechizmus opisuje túto transformáciu srdca 
modlitbou citujúc sv.farára z Arsu: «Kontemplatívna modlitba je pohľad viery upretý 
na Ježiša. „Ja sa dívam na neho a on sa díva na mňa,“ keď  sa modlím pred 
svätostánkom. Svetlo Ježišovho pohľadu osvecuje zrak nášho srdca. Učí nás vidieť 
všetko vo svetle jeho pravdy a jeho súcitu so všetkými ľuďmi». Všetko sa rodí odtiaľ: 
zo srdca, ktoré cíti, že sa naň hľadí s láskou. A takto sa na realitu nazerá odlišnými 
očami. „Ja sa dívam na neho, a on sa díva na mňa!“ Je to tak: v láskyplnej 
kontemplácii, ktorá je typická pre najvnútornejšiu modlitbu, netreba veľa slov: stačí 
jeden pohľad, stačí byť presvedčenými o tom, že náš život je obklopený veľkou 
a vernou láskou, od ktorej nás nemôže nikdy nič odlúčiť. Ježiš bol majstrom tohto 
pohľadu. V jeho živote nikdy nechýbali chvíle, miesta, stíšenia, láskyplné 
spoločenstvo, ktoré umožňuje, aby sa život nepokrivil nevyhnutnými skúškami, ale 
uchránil si neporušenú krásu. Jeho tajomstvom bol vzťah s nebeským Otcom. 
Pomyslime na udalosť Premenenia Pána. Evanjeliá umiestňujú túto epizódu do 
kritického momentu Ježišovej misie, keď okolo neho narastajú protesty a odmietania. 
Dokonca i medzi jeho učeníkmi ho mnohí nechápu a odchádzajú; jeden z Dvanástich 
prechováva myšlienky o zrade. Ježiš začína hovoriť otvorene o utrpení a smrti, ktoré 
ho čakajú v Jeruzaleme.  A práve v týchto súvislostiach Ježiš vystupuje na horu 
s Petrom, Jakubom a Jánom. Markovo evanjelium hovorí: «Tam sa pred nimi 
premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak 
nevybielil». Práve v tejto chvíli, v ktorej je Ježiš nepochopený – odchádzali preč, 
opúšťali ho len preto, že ho nechápali –, v tejto chvíli, keď je nepochopený, práve keď 
sa všetko zdá zatemnené vo víre nedorozumení, práve tam sa rozsvecuje božské 
svetlo. Je to svetlo lásky Otca, ktorá napĺňa srdce Syna a premieňa celú jeho osobu. 
Niektorí duchovní učitelia v minulosti chápali kontempláciu ako opak k činnosti, 
a vyvyšovali tie povolania, ktoré unikali zo sveta a jeho problémov, aby sa naplno 
venovali modlitbe. V skutočnosti v Ježišovi Kristovi, v jeho osobe, a v evanjeliu nie je 
protiklad medzi kontempláciou a činnosťou. Nie, u Ježiša v evanjeliu si to neprotirečí. 
Možno to prišlo z vplyvu niektorého neoplatónskeho filozofa, ale zaručene tu ide o 
dualizmus, ktorý nepatrí ku kresťanskému posolstvu. Je len jediné veľké povolanie 
v evanjeliu, a to je nasledovať Ježiša na ceste lásky. Toto je vrchol a centrum 
všetkého. V tomto zmysle sú dobročinnosť a kontemplácia synonymami, hovoria to 
isté. Svätý Ján z Kríža tvrdieval, že maličký skutok čistej lásky je užitočnejší pre 
Cirkev ako všetky ostatné diela dohromady. To, čo sa rodí z modlitby a nie 
z domýšľavosti nášho ega, čiže to, čo je očistené pokorou, aj keď je to skutok lásky 
skrytý a tichý, je tým najväčším zázrakom, ktorý môže kresťan vykonať. A toto je 
cesta kontemplatívnej modlitby: ja sa dívam na Neho, On sa díva na mňa! Tento 
skutok lásky v tichom dialógu s Ježišom je pre Cirkev tak veľmi blahodarný. 

 

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. 


