
10. nedeľa cez rok B, 6.6.2021 
 

Pondelok               7/6 
Féria 

Senné  18.00 +Mária a Ján Andrejoví 

Utorok                  8/6 
Féria 

Senné 18.00 
+Margita Paucová, Juraj a Anna 
Sinčákoví 

Streda                  9/6 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00
17.00 

+Anna a Ján Kuchtoví 
+Ján Smeriga 

Štvrtok                10/6 
Féria  

Senné  7.30 +Michal Baňas  a rodičia 

Piatok                   11/6 
Najsvätejšie Srdce 
Ježišovo, slávnosť 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

16.45 
18.00 
15.45 

zdr.B.p.rod. Koscelanskí 
za farnosť 
 

Sobota                 12/6 
Nepoškv. srdce P. Márie    

Nedeľa           13/6 
 

11.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

 8.00 
11.00 
 9.15 

+Mária a Ladislav Ihnatoví 
za farnosť, odpustová slávnosť 
zdr.B.p. Robin s rodinou 

 

Oznamy: - v Sennom otvorený kostol v nedeľu po sv.omši do 18.00. 
– v piatok 11.6.2021 je slávnosť Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v Jastrabí je 
slávnosť titulu kostola. v Jastrabí odpustová slávnosť bude na budúcu nedeľu 
13.6.2021. 
- Kto sa zúčastní na Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho na verejnom recitovaní modlitby 
„Najmilší Ježišu“, môže za obvyklých podmienok (čistota od hriechu, sv. prijímanie, 
a modlitba na úmysel sv. Otca) získať plnomocné odpustky. 
- v piatok je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov, je vhodné pridať prosbu za 
kňazov a pamätať na tento úmysel pri adorácii, pobožnostiach a iných modlitbách.   
Milodary na kostol: zvonček 30.5.2021: Senné:87.32, Jastrabie , Palín 41.60, na 
kostol v Sennom:73.50€, 50€ Anna Ličaková. 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!" 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                 číslo 23 
Katechéza pápeža Františka: Ježiš je vzorom a dušou každej modlitby 
Evanjeliá nám ukazujú, ako veľmi bola modlitba podstatnou vo vzťahu Ježiša s 
jeho učeníkmi. A toto sa vyjavuje už pri výbere tých, ktorí sa neskôr stanú 
apoštolmi. Lukáš umiestňuje ich voľbu do presného kontextu modlitby a 
hovorí takto: «V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v 
modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich 
Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi:». Ježiš si vyvolil apoštolov po noci v 
modlitbe. Zdá sa, že pri tomto výbere nebolo iné kritérium ako modlitba, 
Ježišov dialóg s Otcom. Podľa posúdenia, ako sa títo muži budú potom 
správať, by sa zdalo, že výber nebol najlepší, pretože všetci zutekali, pred 
umučením ho nechali samého; ale je to práve toto, osobitne prítomnosť Judáša, 
budúceho zradcu, čo dokazuje, že tieto mená boli zapísané v Božom pláne. 
Neustále sa v Ježišovom živote objavujú modlitby za jeho priateľov. Apoštoli 
sa niekedy stávajú pre neho dôvodom na obavy, ale Ježiš, tak ako ich prijal od 
Otca, po modlitbe, tak ich nosí vo svojom srdci, aj v ich chybovaní, aj v ich 
pádoch. V tomto všetkom objavujeme, že Ježiš bol učiteľom a priateľom, vždy 
ochotný trpezlivo čakať na obrátenie učeníka. Najvyšším vrcholom tohto 
trpezlivého čakania je to „plátno“ lásky, ktoré Ježiš tká okolo Petra. Pri 
poslednej večeri mu hovorí: «Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás 
preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A 
ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov». Je pôsobivé vedieť, že v čase 
zlyhania, v tej chvíli, Ježišova láska nepoľavuje, „Ale otče, ak som ja v 
smrteľnom hriechu, je tu tiež Ježišova láska? Áno. A Ježiš sa stále za mňa 
modlí? – Áno. – Ale ak som urobil najnepeknejšie veci a mnoho hriechov, 
Ježiš ma stále miluje? Áno. Ježišova láska a modlitba za každého z nás 
neprestávajú, dokonca sa stávajú intenzívnejšími, a my sme v centre jeho 
modlitby! Toto si musíme vždy pamätať: Ježiš sa modlí za mňa, modlí sa teraz 
pred Otcom a ukazuje mu rany, ktoré so sebou priniesol, aby ukázal Otcovi 
cenu našej spásy - to je láska, ktorú voči nám prechováva. Avšak v tejto chvíli 
si môže každý z nás pomyslieť: v tomto okamihu sa Ježiš modlí za mňa? Áno. 
Toto je veľká istota, ktorá musíme mať.  Ježišova modlitba sa vracia presne v 
kľúčovom okamihu jeho cesty, keď sa preveruje viera učeníkov. Znova si 
vypočujme evanjelistu Lukáša: «Keď sa raz osamote modlil a boli s ním 
učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: 



„Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z 
dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“ opýtal sa ich. Odpovedal 
Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu 
povedať». Zlomové chvíle Ježišovho poslania vždy predchádza modlitba, ale 
nie modlitba taká „mimochodom“, ale modlitba intenzívna a dlhotrvajúca. 
Vždy je tu, v tých chvíľach, modlitba. Táto previerka viery sa javí ako cieľ, 
avšak je to obnovený východiskový bod pre učeníkov, pretože od tej chvíle už 
ďalej Ježiš akoby o stupeň pozdvihol tón svojho poslania, keď im otvorene 
hovorí o svojom umučení, smrti a zmŕtvychvstaní. V tejto perspektíve, ktorá 
inštinktívne budí odmietanie, či u učeníkov, tak aj u nás, ktorí čítame 
evanjelium, je modlitba jediným zdrojom svetla a sily. Zakaždým, keď cesta 
vedie do kopca, je potrebné sa modliť intenzívnejšie. A vskutku, potom, keď 
oznámil učeníkom, čo ho čaká v Jeruzaleme, odohráva sa príbeh premenenia: 
«Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a 
vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho 
odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to 
Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal 
uskutočniť v Jeruzaleme», čiže o umučení. Takže tento prejav predchádzajúci 
Ježišovu slávu sa uskutočnil v modlitbe, zatiaľ čo Syn bol ponorený do 
spoločenstva s Otcom a plne prijímal jeho vôľu lásky, jeho plán spásy. A z 
tejto modlitby vychádza jasné slovo pre všetkých troch učeníkov: «Toto je môj 
vyvolený Syn, počúvajte ho!». Z modlitby pochádza pozvanie načúvať 
Ježišovi, vždy z modlitby. Z tohto prebehnutia evanjeliom sa dozvedáme, že 
Ježiš nielenže chce, aby sme sa modlili ako sa on modlí, ale uisťuje nás, že aj 
keď by boli naše pokusy o modlitbu úplne bezúspešné a neúčinné, vždy 
môžeme počítať s jeho modlitbou. Musíme si uvedomiť: Ježiš sa modlí za 
mňa. Raz mi jeden statočný biskup rozprával, ako vo veľmi zlej chvíli svojho 
života a veľkej skúšky, vo chvíli temnoty, uprel v Bazilike pohľad do výšky a 
videl napísanú túto vetu: „Peter, ja sa za teba budem modliť“. A toto mu dalo 
silu a útechu. A toto sa stáva zakaždým, keď každý z nás vie, že Ježiš sa za 
neho modlí. Ježiš sa modlí za nás. V tejto chvíli, v tomto okamihu. Urobte toto 
cvičenie pamäti a opakujte si to. Keď je tu nejaká ťažkosť, keď ste na obežnej 
dráhe roztržitostí: Ježiš sa modlí za mňa. Ale otče, je to pravda? Je to pravda, 
povedal to on sám. Nezabudnime, že to, čo v živote podopiera každého z nás, 
je Ježišova modlitba za každého z nás, s menom, priezviskom, pred Otcom 
ukazujúc rany, ktoré sú cenou za našu spásu. «Ježišova modlitba robí z 
kresťanskej modlitby účinnú prosbu. Ježiš je jej vzorom. Modlí sa v nás a s 
nami.». A o niečo ďalej dodáva: «Ježiš sa modlí aj za nás, namiesto nás a v náš 
prospech. Všetky naše prosby boli raz navždy pojaté do jeho výkriku na kríži a 
Otec ich vypočul v jeho vzkriesení. Preto sa za nás neprestáva prihovárať u 
Otca».Aj keby naše modlitby boli iba zajakávaním, aj keby boli 

kompromitované kolísavou vierou, nikdy nesmieme prestať dôverovať v neho; 
ja sa neviem modliť, ale on sa modlí za mňa. Podopierané Ježišovou modlitbou 
spočívajú naše nesmelé modlitby na krídlach orla a vystupujú až do neba. 
Nezabúdajte: Ježiš sa za mňa modlí. Teraz? Teraz. Vo chvíli skúšky, v čase 
hriechu, aj v tej chvíli, Ježiš sa s toľkou láskou modlí za mňa. 
Príhovor pápeža Františka Nedeľa Najsvätejšej Trojice, 30. mája 2021 
oslavujeme Boha: tajomstvo jediného Boha. A tento Boh je Otec i Syn i Duch Svätý. 
Tri Osoby, ale Boh je jeden! Otec je Boh, Syn je Boh, Duch Svätý je Boh. Ale nie sú 
to traja bohovia: je len jeden jediný Boh v troch Osobách. Je to tajomstvo, ktoré nám 
zjavil Ježiš Kristus: Najsvätejšia Trojica. Osoby nie sú prívlastky dávané Bohu, nie. 
Sú to skutočné, rôzne, rozdielne Osoby; nie sú „emanáciami Boha“, nie, nie! Sú to 
Osoby. Je to Otec, ku ktorému sa modlím Otče náš; je to Syn, ktorý mi daroval 
vykúpenie, ospravodlivenie; je to Duch Svätý, ktorý prebýva v nás a v Cirkvi. A toto 
sa prihovára nášmu srdcu, lebo to nachádzame obsiahnuté vo vyjadrení svätého Jána, 
ktoré sumarizuje celé Zjavenie: „Boh je láska“. Otec je láska, Syn je láska, Duch 
Svätý je láska. A keďže je láska, Boh, hoci je jeden a jediný, nie je samotou, ale 
spoločenstvom: medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. Pretože láska je vo svojej 
podstate sebadarovaním, vo svojej prvotnosti a nekonečnosti Otec dáva seba samého v 
plodení Syna, ktorý zas seba dáva Otcovi a ich vzájomnou láskou je Duch Svätý, puto 
ich jednoty. Nie je jednoduché pochopiť toto tajomstvo, ale možno ho prežívať, my 
všetci ním môžeme hlboko žiť. Toto tajomstvo Trojice nám odhalil sám Ježiš. On 
nám dal poznať tvár Boha ako milosrdného Otca; on sám, pravý človek, sa predstavil 
ako Boží Syn a Slovo Otca, Spasiteľ, ktorý dáva svoj život za nás; a hovoril o Duchu 
Svätom, ktorý vychádza z Otca i Syna, o Duchu Pravdy, Duchu Paraklétovi – minulú 
nedeľu sme hovorili o tomto slove „Paraklét“, čo znamená Tešiteľ a Zástanca. A keď 
sa Ježiš po zmŕtvychvstaní zjavil apoštolom, poslal ich evanjelizovať „všetky národy 
a krstiť ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ . Zamyslíme sa nad týmto 
obdivuhodným tajomstvom lásky a svetla, z ktorého pochádzame a ku ktorému 
smeruje naše pozemské putovanie. Pri ohlasovaní evanjelia a v každej forme 
kresťanskej misie nemožno obchádzať túto jednotu, ku ktorej vyzýva Ježiš, jednotu 
medzi nami nasledujúc jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého: nemožno obchádzať túto 
jednotu. Krása evanjelia musí byť žitá – táto jednota – a dosvedčovaná svornosťou 
medzi nami, ktorí sme tak rozdielni! A trúfam si povedať, že táto jednota je podstatou 
kresťana: nejde tu o nejaký postoj, o spôsob vyjadrenia, ale o zásadnú vec, lebo je to 
jednota, ktorá sa rodí z lásky, z milosrdenstva Boha, z ospravodlivenia Ježišom 
Kristom a z prítomnosti Ducha Svätého v našich srdciach. Presvätá Panna Mária vo 
svojej jednoduchosti a pokore odzrkadľuje krásu Trojjediného Boha, lebo naplno 
prijala Ježiša do svojho života. Nech podporuje našu vieru, aby sme boli ctiteľmi 
Boha a služobníkmi bratov a sestier. 
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