
12.nedeľa cez rok B, 20.6.2021 
 

Pondelok               21/6 
sv. Alojz Gonzaga 

spomienka 

Senné 
Palín 

17.00 
16.00 

+Alexander Obšitník  
zdr.B.p. Branislav Sidor 

Utorok                 22/6 
Féria, sv.Tomáš Mórus Senné  18.00 +Mária Farkašová, pohrebná 

Streda                 23/6 
Féria 

    

Štvrtok               24/6 
Narodenie sv.Jána 
Krstiteľa, slávnosť 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
17.00 
16.00 

+Ján,Ján,Zuzana Mackoví (Macková z Ke) 
+Marián Laškody ml. 
zdr.B.p.Miroslav Bakajsa rodinou 

Piatok                  25/6 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+z rod.Miňovej,Lukáčovej a ich rodičov 
+Alžbeta Vlaháčová 

Sobota                 26/6 
Féria, P. M. v sobotu 

Senné 
Z.Široká 

 7.30 
17.00 

+Ján a Kamila Hreškoví 
sv.omša, od 16.00 spoveď 

Nedeľa           27/6 
 

13.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

 8.30 
 7.15 
 9.30 
10.30 

+Štefan a Mária a ich rodičia 
zdr.B.p.Milan Vlaháč,živ.jub. 
+Ján a Zuzana Jurkoví 
Gr. kat. liturgia, odpust, za farnosť 

 

Oznamy: 
- dnes 20.6. v nedeľu je zbierka na kostoly. 
- na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
– na budúcu nedeľu 27.6.20201 je odpustová slávnosť sv.Petra a Pavla 
v Zemplínskej Širokej v gréckokatolíckom chráme o 10.30. v sobotu 
večer 26.6.2021 o 17.00 bude v Z.Širokej sv.omša pred odpustom ako 
duchovná obnova, budeme spolu s o.Ľubošom Kovaľom, od 16.00 
budeme vysluhovať sv.zmierenia. 
- v Sennom je otvorený kostol každú nedeľu po sv.omši do 18.00. 
Milodary na kostol: zvonček 13.6.2021: Senné: 69.81, Jastrabie 
211.70€, Palín 52.50. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre 
chrám a farnosť!  

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                 číslo 25 
Povzbudenie k návratu na bohoslužby 
Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to 
podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom 
okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa 
situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať. Mediálne prenosy 
liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo 
nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia 
pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu. Na 
základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej 
účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. 
júna 2021. Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých 
návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, 
ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická 
situácia. Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, 
samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú 
k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na 
liturgických zhromaždeniach. 
Poďakovanie zdravotníkom 
Biskupi Slovenska ocenili pomoc zdravotníkov cez pandémiu koronavírusu. Šírenie 
ochorenia covid-19 spôsobilo veľkú záťaž pre celú spoločnosť. V náročných 
okolnostiach sa viac prejavili naše dobré aj zlé vlastnosti. Keď sa z krízy snažíme 
zobrať poučenie, treba začať poďakovaním za to, čo bolo a stále zostáva 
obdivuhodné: starostlivosť a obetavosť množstva zdravotníckych pracovníkov. 
Ďakujeme im za to, že s nasadením vlastného zdravia a života bojovali za zdravie a 
životy nás všetkých. Neraz preťažení a vyčerpaní, nielen zápasom s nemocami, ale aj 
s ľudskými slabosťami: s egoizmom či tvrdohlavosťou, ktoré pridali zbytočné 
problémy. Dobrovoľnícka služba našich kňazov v nemocniciach nám umožnila bližšie 
spoznať námahu lekárov a sestier i zdravotníckych pracovníkov, a nadobudnúť k ich 
práci ešte väčšiu úctu. Duchovní nám vydali svedectvo o náročnosti tejto práce, ktorá 
zostáva ťažkou aj s klesajúcim počtom chorých na covid. Zdravotníkom preto v mene 
celej Katolíckej cirkvi na Slovensku vyjadrujeme vďaku a úctu za príklad, ktorý 
poskytli v ťažkých časoch, aj za obety, ktoré priniesli a naďalej prinášajú. Drahí 
lekári, sestry, zdravotníci, záchranári a všetci, ktorí ste sa starali o chorých: nech Vás 
dobrotivý Pán odmení za Vašu prácu, za pomoc nám všetkým v núdzi, za Vašu lásku 
a obetavosť. Vyprosujeme Vám Božie požehnanie a znovu pripomíname všetkým 
veriacim, aby sa za Vás modlili i každému človeku, aby si Vašu prácu vážil.  
 



Anjel Pána so Svätým Otcom: Dobro rastie pokorne a skryto 
Podobenstvo o horčičnom zrnku je inšpirované bežným životom a svedči o pozornom 
zraku Ježiša, ktorý si všíma realitu a cez každodenné obrazy drobností otvára okná k 
pochopeniu Božieho tajomstva a ľudských osudov. Potrebujeme teda byť aj my 
všímaví, aby sme vedeli „hľadať a nachádzať Boha vo všetkom“. Ježiš prirovnáva 
Božie kráľovstvo, teda jeho prítomnosť, ktorá prebýva v podstate vecí a sveta, k 
horčičnému zrnku, k tomu najmenšiemu semiačku. I napriek tomu však, keď je 
hodené do zeme, rastie, až prerastie všetky byliny. Takto koná Boh. Niekedy ruch 
sveta spolu so všetkými činnosťami, ktoré vypĺňajú naše dni, nám bráni zastaviť sa a 
uvedomiť si spôsob, akým Pán riadi dejiny. Evanjelium nás však uisťuje, že Boh 
pôsobí a to na spôsob malého dobrého zrnka, ktoré potichu a pomaly rastie. Krok za 
krokom sa z neho stáva bujná rastlina, ktorá dáva život a osvieženie pre všetkých. Aj 
zrnko našich dobrých skutkov sa môže zdať ničím; no všetko čo je dobré, patrí Bohu, 
a teda v pokore pomaly prináša ovocie. Dobro rastie vždy pokorným spôsobom, 
skryto, často neviditeľne. Týmto podobenstvom nás chce Ježiš povzbudiť v dôvere. V 
mnohých životných situáciách sa nám totiž môže stať, že stratíme odvahu, lebo 
vidíme slabosť dobra oproti zdanlivej sile zla. Nedôvera nás môže nechať 
paralyzovanými, keď skonštatujeme, že napriek nášmu veľkému úsiliu výsledky 
neprichádzajú a zdá sa, že sa veci nikdy nezmenia. Evanjelium od nás žiada nový 
pohľad na nás samých a našu realitu; žiada mať viac otvorené oči, ktoré dokážu vidieť 
viac, dívať sa poza zovňajšok a objaviť Božiu prítomnosť, ktorá ako pokorná láska 
vždy pôsobí v „pôde“ nášho srdca i dejín. Toto je naša nádej, toto nám dáva silu ísť 
každý deň trpezlivo ďalej, zasievajúc dobro, ktoré prinesie ovocie. Ako je len dôležité 
mať takýto postoj aj pre to, aby sme dobre vyviazli z pandémie! Pestujme dôveru v to, 
že sme v Božích rukách a zároveň sa všetci usilujme s trpezlivosťou a vytrvalosťou o 
budovanie nanovo a nové začiatky. Aj v Cirkvi sa môže zakoreniť burina nedôvery, 
najmä keď na nás dolieha kríza viery a neúspech rôznych projektov a iniciatív. Avšak 
nikdy nezabúdajme na to, že výsledok sejby nezávisí od našich schopností: závisí len 
od Božieho konania. My máme rozsievať, siať s láskou, usilovne a trpezlivo. Sila 
zrnka je ale božou. Vysvetľuje to Ježiš v ďalšom dnešnom podobenstve: roľník hádže 
semeno do zeme a potom nevie, ako prinesie ovocie, lebo to samotné zrnko samo od 
seba spontánne rastie, deň i noc, keď to roľník najmenej čaká. S Bohom jestvuje aj v 
tej najmenej úrodnej pôde vždy nádej na nové výhonky. Najsvätejšia Panna Mária, 
pokorná služobnica Pána, nech nás učí vidieť veľkosť Boha, ktorý koná v 
maličkostiach, a prekonávať pokušenie stratiť odvahu. Dôverujme Bohu každý deň! 
Ježišova paschálna modlitba za nás 
Modlitba je jednou z najzrejmejších charakteristík Ježišovho života: Ježiš sa 
modlieval, a modlieval sa veľa. On sa v priebehu svojho poslania ponára do modlitby, 
pretože dialóg s Otcom je žiarivým jadrom celej jeho existencie. Evanjeliá svedčia o 
tom, ako sa Ježišova modlitba stala ešte intenzívnejšou i hutnejšou v hodinu jeho 
umučenia a smrti. Tieto vrcholiace udalosti jeho života tvoria ústredné jadro 
kresťanského kázania: posledné hodiny, ktoré prežíval Ježiš v Jeruzaleme, sú srdcom 
Evanjelia nielen preto, že si pre toto rozprávanie evanjelisti vyhradzujú 
proporcionálne viac priestoru, ale aj preto, že udalosť smrti a zmŕtvychvstania 

osvetľuje tak ako blesk zvyšok Ježišovho príbehu. Nebol filantropom, ktorý sa staral o 
ľudské utrpenia a choroby: bol a je oveľa viac. V ňom je nielen dobro: je to niečo 
viac, je to spása – a to nie je záchrana príležitostná, ktorá ma zachráni pred chorobou 
alebo chvíľou zúfalstva –, ale spása úplná, mesiášska, ktorá dáva dúfať v definitívne 
víťazstvo života nad smrťou. V dňoch jeho poslednej Veľkej noci nachádzame teda 
Ježiša plne ponoreného do modlitby. Modlí sa dramatickým spôsobom v 
Getsemanskej záhrade prepadnutý smrteľnou úzkosťou. Napriek tomu Ježiš sa práve v 
tej chvíli obracia k Bohu a nazýva ho „Abba“, Otče. Toto slovo vyjadruje intimitu, 
dôveru. Práve vtedy, keď Ježiš cíti, ako sa okolo neho zhlukujú temnoty, preniká nimi 
tým malým slovom: Abba, Otecko. Ježiš sa modlí aj na kríži, temne zahalený 
mlčaním Boha. No napriek tomu sa na jeho perách rodí ešte raz slovo „Otče“. Je to tá 
najchrabrejšia modlitba, pretože Ježiš je na kríži absolútnym príhovorcom, 
orodovníkom: modlí sa za ostatných, modlí sa za všetkých, aj za tých, ktorí ho 
odsudzujú, bez toho, že by sa niekto postavil na jeho stranu, okrem jedného úbohého 
zločinca. Všetci boli proti nemu alebo ľahostajní, iba zločinec rozpoznáva tú moc. 
«Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia». Na vrchole drámy, v ukrutnej bolesti duše 
i tela, sa Ježiš vyslovuje tragické slová žalmu 22: «Bože môj, Bože môj, prečo si ma 
opustil?». Cítil opustenosť a modlil sa. Na kríži sa napĺňa dar Otca, ktorý ponúka 
lásku, čiže napĺňa sa naša spása. A znovu ho volá „Bože môj“, „Otče, do tvojich rúk 
porúčam svojho ducha“. Takže v tých troch hodinách na kríži je kompletne všetko 
modlitbou. Ježiš sa teda modlí v rozhodujúcich hodinách umučenia a smrti. A 
vzkriesením Otec túto modlitbu vyslyší. Ježišova modlitba je intenzívna, Ježišova 
modlitba je jedinečná a stáva sa aj vzorom našej modlitby. Ježiš sa modlil za 
všetkých, modlil sa aj za mňa, za každého z vás. Každý z nás môže povedať: „Ježiš sa 
na kríži modlil za mňa“. Modlil sa. Ježiš môže každému z nás povedať: „Modlil som 
sa za teba, pri Poslednej večeri i na dreve kríža“. Aj v tom najbolestnejšom z našich 
utrpení nikdy nie sme sami. Ježišova modlitba je s nami. „I teraz, otče, zatiaľ čo toto 
počúvame, Ježiš sa modlí za nás?“ Áno, neustáva v modlitbe, pretože jeho slovo nám 
pomáha napredovať. Nuž modlime sa a pamätajme, že on sa modlí za nás. 
A toto sa mi zdá byť tým najkrajším na zapamätanie - toto je posledná katechéza 
cyklu o modlitbe -: pamätať na tú milosť, že my sa nielenže modlíme, ale sme aj 
takpovediac „zahrnutí modlitbou“, sme už prijatí do dialógu Ježiša s Otcom v 
spoločenstve Ducha Svätého. Ježiš sa modlí za mňa: každý z nás si toto môže zapísať 
do srdca: nesmieme na to zabudnúť. Ani v najhorších chvíľach. Sme už prijatí do 
dialógu Ježiša s Otcom v spoločenstve Ducha Svätého. Boli sme chcení v Ježišovi 
Kristovi, a tiež v hodine umučenia, smrti a zmŕtvychvstania bolo všetko obetované za 
nás. A tak v modlitbe a v živote nám nezostáva iné než mať odvahu, nádej, a s touto 
odvahou a nádejou mocne cítiť Ježišovu modlitbu a napredovať: nech je náš život 
vzdávaním slávy Bohu vo vedomí, že Ježiš sa za mňa modlí k Otcovi, že Ježiš sa 
modlí za mňa 

_____________________________________________________________ 
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. 


