
 Nedeľa Najsvätejšej Trojice,30.5.2021 
 

Pondelok              31/5 
Féria 

Senné 18.00 +Blažej a Valéria (p.Ličáková) 

Utorok                  1/6 
Féria, sv.Justín 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Zlata Tkáčová 
+Štefan str,Štefan ml,BarboraKOPČAJOVÍ 

Streda                  2/6 
Féria, sv.Marcelín a Peter 

   

Štvrtok                 3/6 
Najsv.KristovhoTela Krvi 
Božie Telo, prik. sviatok 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.30 
16.00 
17.00 

zdr.B.p.Ján s rod. Miňovou a Vaňovou 
zdr.B.p. Anna a Milan (Olahová) 
za farnosť 

Piatok                   4/6 
Féria, 1.piatok 

Senné 
Jastrabie  

18.00 
17.00 

zdr.B.p.rod.Macková a Farkašová 
zdr.B.p.Tatiana a Juraj s rodinou 

Sobota                  5/6 
sv.Bonifác 

Senné 
Jastrabie 

 7.00 
 8.30 

Večeradlo,sv.omša, +členovia ruž.bratstva 
+Ján Hamar, nedož.60r. 

Nedeľa            6/6 
 

10.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

zdr.B.p. a poďak. Marianna S., živ.jub. 
+Mária a Michal Mazuroví 
+Margita a Štefan (p.Miťková) 

 

Oznamy:  
– v štvrtok 3.6.2021 je slávnosť - prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a 
Krvi. V Palíne a v Sennom budú oltáriky vo štvrtok, v Jastrabí na nedeľu 6.6. 
- 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 23.5.2021: Senné:112.67, Jastrabie 34.90, Palín 68.60, na 
kostol v Palíne:100€. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  
- "Povzbudzujeme tých, ktorý sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky 
sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje 
vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13.júna, a to dvoma spôsobmi: Možno 
prísť osobne na miesto zriadené obecným úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). 
Alebo možno zavolať na obecný Úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V 
takom prípade, samozrejme, treba dať Pozor na Podvodníkov. Ak ste nikoho nevolali, 
nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! 
Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie 
údajov sčítania je užitočné pre našu obec, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 
13.júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!" 
- prvopiatkový týždeň, spovedám pred a po sv.omši. Chorých navštívim 
v piatok 4.6.2021 od 8.00 hod.  
- Sv. Oltárna bude vyložená: v Palíne v utorok 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.  
- výmena ružencových tajomstiev je na budúcu prvú nedeľu v mesiaci. 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                 číslo 22 

Slávnosť Najsvätejšej Trojice 
V nedeľu 30.mája si Katolícka cirkev pripomína sviatok Najsvätejšej Trojice. 
Najsvätejšiu Trojicu tvoria tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 
Zmienka o Trojici sa implicitne objavuje v mnohých biblických požehnaniach, 
pokynoch a výrokoch: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28,19). Výraz „Trojica“ (po grécky trias) 
prvýkrát použil Teofil z Antiochie okolo r. 180. Od 3.storočia náuka o Svätej 
Trojici: jeden Boh v troch Božských osobách, tvorí jeden z hlavných článkov 
kresťanskej viery. Prvý nicejský ekumenický koncil v r.325 zhrnul základné 
zjavené pravdy o tomto tajomstve do Nicejsko-carihradského vyznania viery. 
8.a 9.storočie už bol všeobecne rozšírený zvyk ukončiť odriekanie alebo 
spievanie žalmov chválospevom k Najsvätejšej Trojici: „Sláva Otcu i Synu i 
Duchu Svätému ...“. V r.1198 bol založený rád trinitárov (Ordo Sanctissimae 
Trinitatis), ktorý spolu s rádom cisterciánov v 13.storočí horlivo šíril úctu k 
Svätej Trojici a presadzoval oficiálne zaradenie tohto sviatku do cirkevného 
kalendára. Viera všetkých kresťanov má základ v Najsvätejšej Trojici a 
kresťania sú krstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Tajomstvo 
Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a 
kresťanského života. Iba Boh nám ho môže dať poznať tak, že sa nám zjavuje 
ako Otec, Syn a Duch Svätý. Zjavená pravda o Najsvätejšej Trojici bola hneď 
od začiatku v základoch živej viery Cirkvi najmä prostredníctvom krstu. 
Trojica je jedna, nevyznávame troch bohov, ale jedného Boha v troch osobách: 
„Trojicu jednej podstaty.“ 
Katechéza pápeža Františka: Istota, že sme vypočutí 
Existuje jedna radikálna výzva ohľadom modlitby, ktorá vyplýva z pozorovania, 
ktoré všetci robíme: modlíme sa, prosíme a predsa sa niekedy zdá, že naše 
modlitby zostávajú nevypočuté: to, o čo sme prosili – pre nás či pre iných – sa 
neuskutočnilo. Mnohokrát máme takúto skúsenosť. Ak potom  dôvod, pre ktorý 
sme sa modlili bol šľachetný (akým môže byť príhovor za zdravie pre nejakého 
chorého alebo za skončenie vojny), jeho nevypočutie sa nám zdá pohoršlivé. 
Napríklad vojny: modlíme sa, aby vojny skončili, tie vojny v mnohých častiach 
sveta. Pomyslime na Jemen, pomyslime na Sýriu, na krajiny, ktoré sú vo vojne už 
roky, celé roky! Krajiny strýznené vojnami. My sa modlíme a oni nekončia. Ako 
je to možné? «Niektorí sa dokonca prestanú modliť, lebo si myslia, že ich prosba 



nie je vypočutá». Ak je však Boh Otcom, prečo nás nevypočuje? On, ktorý nás 
uistil o tom, že dá dobré veci synom, ktorí ho o ne prosia, prečo neodpovedá na 
naše prosby? Všetci máme takúto skúsenosť: modlili sme sa, skutočne modlili, za 
chorého priateľa, za nejakého otca, mamu, a potom sa pobrali z tohto sveta, Boh 
nás nevypočul. Je to skúsenosť nás všetkých.  
Katechizmus nám ponúka dobrý súhrn ohľadom tejto otázky. Varuje nás pred 
rizikom toho, že nebudeme prežívať rýdzu skúsenosť viery, ale premeníme vzťah 
s Bohom na čosi magické. Modlitba nie je čarovnou paličkou, je dialógom 
s Pánom. Veď keď sa modlíme, môžeme upadnúť do rizika toho, že nie my 
budeme slúžiť Bohu, ale budeme sa tváriť, že on slúži nám. To je teda modlitba, 
ktorá sa stále niečoho domáha, ktorá chce riadiť udalosti podľa nášho plánu, ktorá 
nepripúšťa iné plány, než naše želania.  
Ježiš naopak veľmi múdro vložil na naše pery „Otčenáš“. Je to modlitba plná 
prosieb, ako vieme, no tie prvé, čo vyslovujeme, sa všetky týkajú Boha. Žiadajú, 
aby sa uskutočnil nie náš plán, ale jeho vôľa ohľadom sveta. Je lepšie nechať to na 
neho: «Posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja». Apoštol 
Pavol nám pripomína, že my nevieme ani len o čo nám treba prosiť. Prosíme o to, 
čo je nevyhnutné, o naše potreby, o veci, ktoré chceme: „nuž, bude to takto 
výhodnejšie, či nie?“. Pavol hovorí, že my ani len nevieme o čo je pre nás vhodné 
prosiť. Keď sa modlíme, musíme byť pokorní: toto je prvý postoj pri modlitbe. 
Tak, ako je zvyk na mnohých miestach, že pred tým, ako sa ženy idú modliť do 
kostola, si zahalia hlavu závojom alebo sa na začiatok modlitby vezme svätená 
voda, tak si musíme pred modlitbou povedať, že nám ide o to, čo bude vhodnejšie, 
nech mi Boh dá to, čo je vhodnejšie, on to vie. Keď sa modlíme, musíme byť 
pokorní, aby naše slová boli skutočne modlitbami a nie prázdnymi rečami, ktoré 
Boh odmieta. 
Niekto sa môže modliť aj z pomýlených motívov: napríklad, aby sme porazili 
nepriateľa vo vojne, bez toho, aby sme sa spýtali, čo si myslí Boh o tej vojne. Je 
ľahké napísať na zástavu „Boh je s nami“; mnohí sa úzkostlivo snažia zaistiť si, 
aby bol Boh s nimi, no len máloktorí sa zaoberajú overovaním si toho, či sú oni 
sami skutočne s Bohom. Je to Boh, čo počas modlitby má obrátiť nás, nie sme to 
my, čo máme obrátiť Boha. Pokora. Ja sa idem modliť, no ty, Pane, obráť moje 
srdce, aby som prosil o to, čo je dobré, o to, čo bude lepšie pre moje duchovné 
zdravie. Každopádne, pohoršenie zostáva: keď sa ľudia modlia s úprimným 
srdcom, keď prosia o dobrá, ktoré zodpovedajú Božiemu kráľovstvu, keď sa 
mama modlí za svoje choré dieťa, prečo sa niekedy zdá, že Boh nepočúva? Aby 
sme odpovedali na túto otázku, je treba s kľudom meditovať evanjeliá. 
Rozprávania o Ježišovom živote sú plné modlitieb: mnoho zranených na tele i na 
duchu ho prosí o uzdravenie; niekto ho prosí za priateľa, ktorý zostal chromý; sú 
tu otcovia a matky, ktorí mu prinášajú chorých synov a dcéry... Všetko sú to 
modlitby preniknuté utrpením. Je to nesmierny zástup, ktorý volá: „Zmiluj sa nad 
nami!“ Vidíme, že niekedy je Ježišova odpoveď okamžitá, naopak v niektorom 

z iných prípadov je časovo odložená na neskôr: zdá sa akoby Boh neodpovedal. 
Pomyslime na Kanánčanku, ktorá Ježiša prosí za svoju dcéru: táto žena musí dlho 
nástojiť, aby bola vypočutá. Má tiež pokoru vypočuť si isté Ježišovo slovo, ktoré 
sa zdá byť tak trochu urážlivé: «Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho 
šteňatám». No tejto žene nezáleží na pokorení: záleží jej na zdraví jej dcéry. 
A pokračuje: «áno, ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola», a toto sa 
Ježišovi zapáčilo. Odvaha modlitby. Alebo pomyslime na ochrnutého človeka, 
ktorého priniesli jeho štyria priatelia: najprv Ježiš odpúšťa jeho hriechy a až 
neskôr ho uzdravuje na tele. Takže, niekedy riešenie drámy neprichádza okamžite. 
Aj v našom živote, každý z nás má túto skúsenosť. Oživme si trochu pamäť: 
koľkokrát sme prosili o nejakú milosť, povedzme o zázrak, no nestalo sa nič. 
Potom neskôr sa veci usporiadali, avšak podľa Boha, božím spôsobom a nie podľa 
toho, čo sme v tom momente chceli my. Čas Boha nie je naším časom. Z tohto 
hľadiska si zasluhuje pozornosť predovšetkým uzdravenie Jairovej dcéry. Je tu 
otec, ktorý celý udychčaný beží: jeho dcéra je chorá a preto prosí Ježiša o pomoc. 
Majster rýchlo súhlasí, a kým idú smerom k domu, odohráva sa ďalšie uzdravenie, 
a potom prichádza správa, že dievča je mŕtve. Zdá sa, že je koniec, no Ježiš 
naopak hovorí otcovi: «Neboj sa, len ver!». Aj naďalej ver: pretože to viera 
posilňuje modlitbu. A skutočne, Ježiš prebudí to dievčatko zo sna smrti. No istý 
čas Jairus musel kráčať vo tme, len s plamienkom viery: Pane, daj mi vieru! Nech 
moja viera rastie!  
Prosme o túto milosť, aby sme mali vieru. Ježiš v evanjeliu hovorí, že viera hory 
prenáša. No treba mať skutočnú vieru. Ježiš sa necháva podmaniť vierou svojich 
chudobných, svojich ľudí, cíti osobitnú nehu zoči-voči takejto viere. A počúva. 
Zdá sa, že aj modlitba, s ktorou sa Ježiš obracia na Otca v Getsemanoch, zostáva 
nevypočutá: „Otče, ak je to možné, vezmi odo mňa to, čo ma očakáva“. Zdá sa, že 
Otec ho nevypočul. Syn bude musieť vypiť kalich utrpenia až do dna. Avšak Biela 
sobota nie je poslednou kapitolou, pretože na tretí deň, čiže v nedeľu, je 
vzkriesenie. Zlo je pánom predposledného dňa: dobre si to pamätajte. Zlo nikdy 
nie je pánom posledného dňa.  Len toho predposledného, momentu, kde je noc 
najtemnejšia, tesne pred brieždením. Tam, v predposledný deň je pokušenie, v 
ktorom nás zlo chce presvedčiť, že vyhralo: „Videl si? Ja som vyhralo!“ Zlo je 
pánom predposledného dňa: posledný deň je zmŕtvychvstanie. Avšak zlo nikdy 
nie je pánom posledného dňa: pánom posledného dňa je Boh. Pretože ten patrí 
jedine Bohu, a je to deň, v ktorom sa naplnia všetky ľudské prahnutia po spáse. 
Učme sa tejto pokornej trpezlivosti očakávania Pánovej milosti, vyčkať posledný 
deň. Mnohokrát je predposledný deň veľmi drsný, pretože ľudské utrpenia sú 
drsné. Ale Pán je tu, a v posledný deň vyrieši všetko. 

_____________________________________________________________ 
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. 


