
15.nedeľa cez rok B, 11.7.2021 
 

Pondelok               12/7 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Vincent a Mária Čižmarikoví a rodičia 
 

Utorok                 13/7 
Féria, sv. Henrich Senné  7.30 +Miroslav Vološin 

Streda                 14/7 
Féria, sv.Kamil Senné  7.30 +Juraj,Mária Andrejoví (p.Nemčíková) 

Štvrtok                15/7 
sv.Bonaventúra, spomienka 

Senné  18.00 zdr.B.prod.Kondášová,rod.Hannaford 

Piatok                   16/7 
Féria, P.M.Karmelská 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
17.00 
16.00 

+Alexander Obšitník 
zdr.B.p. rodina Šepeľáková 
+Cyril Badida 

Sobota                 17/7 
sv.AndrejSvorad a Benedikt Senné  7.30 +Anna Dzvoniková 

Nedeľa           18/7 
 

16.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

11.00 
 9.00  
10.00 
 8.00 

zdr.B.p. Ladislav Mucha s rodinou 
+Ján Mraz č.58 
+Július Chytraček 
za farnosť 

 

Oznamy: Milodary na kostol: zvonček 4.7.2021: Senné: 359.92, Jastrabie 
51.50, Palín 60.30. zvonček 5.7.2021: Senné: 88.10, Jastrabie, Palín.  
Na kostol v Jastrabí: 50€ Vladimír Surový. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť! 
 
Arcidiecézna púť v Gaboltove 2021: 16-18.7.2021 
16.7.2021: 10.00sv.omša,17.00 ruženec svetla formou večeradla, 18.00 sv.omša-
.M.Zamkovský, 19.45 adorácia. 
17.7.2021: 15.00Hodina B.milosrdenstva,15.45radostný ruženec, 16.45 Hodinky 
o Nep. poč. P.Márie, 17.30 Vešpery, 18.00 sv.omša-B.Bober, 19.30 adorácia, 
20.30 Dejiny púti a bratstva sv.škapuliara, 21.30 sv.omša-T.Huďa. 
18.7.2021: 7.00 Hodinky o Nep. poč. P.Márie, 8.00 sv.omša, 9.30 slávnostný 
ruženec, 10.30 sv.omša-M.Forgáč. 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                 číslo 28 
 
Anjel Pána: Úžas rozpoznať Ježiša uprostred každodennosti 
Evanjelium 4. júla 2021, podľa Marka6,1-6 nám rozpráva o nevere Ježišových 
krajanov. On, po tom čo kázal na iných miestach Galiley, znovu prichádza do 
Nazareta, kde pri Márii a Jozefovi vyrastal, a v istú sobotu sa pustí do 
vyučovania v synagóge. Mnohí si pri jeho počúvaní kládli otázku: „Odkiaľ sa 
u neho berie všetka táto múdrosť? Nie je to predsa syn tesára a Márie, teda 
našich susedov, ktorých dobre poznáme?“. Zoči-voči tejto reakcii Ježiš 
konštatuje jednu pravdu, ktorá sa stala aj súčasťou ľudovej múdrosti: „Proroka 
si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome“. 
Neraz to hovoríme. Pristavme sa pri postoji Ježišových krajanov. Mohli by 
sme povedať, že Ježiša poznajú, no nerozpoznávajú, kým je. Je rozdiel poznať 
a plne rozpoznať. Tento rozdiel nám totiž dáva pochopiť, že môžeme poznať 
rôzne skutočnosti o nejakej osobe, urobiť si o nej predstavu, dôverovať tomu, 
čo o nej hovoria ostatní, možno ju niekedy aj stretnúť na ulici, ale toto všetko 
nestačí. Ide len o poznanie takpovediac bežné, povrchné, ktoré ale 
nerozpoznáva jedinečnosť danej osoby. Tomuto riziku sme vystavení všetci: 
myslíme si, že vieme veľa o nejakej osobe, no na škodu veci jej 
dávame nálepku a zaškatuľkujeme ju do našich predsudkov. Tak isto aj 
Ježišovi krajania: poznajú ho tridsať rokov a myslia si, že vedia všetko! „Nie je 
to vari ten chlapec, ktorého sme videli vyrastať, nie je synom tesára a Márie? 
Nuž skade má všetky tieto veci?“ Nedôvera. V skutočnosti si nikdy 
neuvedomili, kým je naozaj Ježiš. Zastavujú sa pri vonkajšku a odmietajú 
Ježišovu novosť. A tu prichádzame priamo k jadru problému: keď necháme 
prevládnuť pohodlnosť zvyku a diktatúru predsudkov, je ťažké otvoriť sa 
niečomu novému a nechať sa tým uchvátiť. My kontrolujeme, našimi 
zvyklosťami, našimi predsudkami. Neraz to dopadne tak, že v živote, v 
skúsenostiach a nakoniec aj u ľudí vyhľadávame iba potvrdenie našich ideí 
a našich schém, aby sme sa nikdy nemuseli popasovať so zmenou. Toto sa 
môže stať aj voči Bohu, práve nám veriacim, nám, ktorí si myslíme, že 
poznáme Ježiša, že už o ňom vieme mnoho, a že nám stačí opakovať to, čo 
doteraz. A toto voči Bohu nestačí. Bez otvorenosti pre niečo nové a najmä – 
dobre počúvajte – bez otvorenia sa Božím prekvapeniam, bez žasnutia, sa viera 
stane unavenými litániami a pomaly vyhasína a stáva sa zvykovou, 



spoločenskou obyčajou. Použil som jedno slovo: úžas. Čo je úžas? Úžas je 
práve to, keď sa odohrá stretnutie s Bohom: „Stretol som Pána“. Čítajme 
Evanjelium: koľkokrát ľudia, čo sa stretnú s Ježišom a rozpoznajú ho, pociťujú 
úžas. A my, čo sa týka stretnutia s Bohom, musíme ísť touto cestou: cítiť úžas. 
Je to ako certifikát záruky, že to stretnutie je pravé, nie zvykové. Nakoniec, 
prečo Ježiša jeho krajania nerozpoznali a neuverili v neho? Prečo? Z akého 
dôvodu? Môžeme v skratke povedať, že neakceptujú „škandál“ Vtelenia. 
Nepoznajú toto mystérium Vtelenia, nuž tajomstvo neprijímajú. Oni to 
nevedia, ale motív ich konania je podvedomý a vnímajú ako pohoršlivé, že by 
sa veľkosť Boha mohla zjaviť v malosti nášho tela, že by Boží Syn mohol byť 
synom tesára, že by sa božstvo mohlo ukryť v ľudstve, že by Boh prebýval 
v tvári, v slovách, v konaní jednoduchého muža. Toto je ten škandál: vtelenie 
Boha, jeho konkrétnosť, jeho „každodennosť“. A Boh sa stal konkrétnym 
v človeku, v Ježišovi z Nazareta, stal sa spoločníkom na ceste, stal sa jedným 
z nás. „Ty si jeden z nás“: povedať to Ježišovi je krásna modlitba! A keďže je 
jedným z nás, tak nás chápe, sprevádza, odpúšťa nám, veľmi nás miluje. 
V skutočnosti je pohodlnejšie mať abstraktného a vzdialeného boha, ktorý sa 
nemieša do situácií a stačí mu viera odtrhnutá od života, od problémov, od 
spoločnosti. Alebo sa nám tiež páči veriť v boha „so špeciálnymi efektmi“, 
ktorý koná iba výnimočné veci a vždy vyvoláva veľké emócie. Naopak, drahí 
bratia a sestry, Boh sa vtelil: Boh je pokorný, Boh je nežný, Boh je skrytý, je 
nám nablízku tým, že prebýva v bežnosti nášho každodenného života. A preto 
sme na tom podobne ako Ježišovi krajania: hrozí nám, že keď Ježiš prejde 
popri nás, nerozpoznáme ho. Opäť spomeniem tú krásnu vetu sv. Augustína: 
„Mám strach z Boha, z Pána, keď pôjde okolo.“ - Ale, Augustín, prečo sa 
bojíš? - „Bojím sa, že ho nerozpoznám. Bojím sa, keď Pán prechádza - Timeo 
Dominum transeuntem“. Nespoznávame ho, pohoršujeme sa na ňom. 
Zamyslime sa, ako je na tom naše srdce vo vzťahu k tejto skutočnosti.  
 

Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov 
a seniorov, 25. júl 2021, „Ja som s tebou po všetky dni“ 
Drahí starí rodičia, drahí seniori! „Ja som s tebou po všetky dni“ Mt 28, 20 to 
je prísľub, ktorý dal Pán učeníkom pred svojím nanebovstúpením a ktorý dáva 
aj dnes tebe, drahý dedko a drahá babka. Tebe. „Ja som s tebou po všetky dni“ 
– týmito slovami sa aj ja, ako biskup Ríma a starý človek ako ty, obraciam na 
teba pri príležitosti tohto prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov: 
celá Cirkev je ti – lepšie povedané nám – nablízku, stará sa o teba, má ťa rada 
a nechce ťa nechať samého! 
Dobre viem, že toto posolstvo prichádza k tebe v ťažkom čase: pandémia bola 
neočakávanou a hroznou búrkou, tvrdou skúškou, ktorá zasiahla do života 
každého, avšak zvlášť tvrdo postihla nás, starých ľudí. Veľmi mnohí z nás 

ochoreli, mnohí aj zomreli alebo zažili smrť svojich manželských partnerov či 
svojich blízkych. Príliš mnohí boli donútení žiť dlhý čas v osamelosti a 
izolácii. 
Pán vie o všetkých našich trápeniach v tomto čase. Je nablízku tým, čo 
prežívajú bolestnú skúsenosť odsunutia bokom. Naša osamelosť – ktorá sa 
pandémiou ešte prehĺbila – mu nie je ľahostajná. V jednom tradovanom 
príbehu sa hovorí, že sv. Joachim, Ježišov dedko, bol vylúčený zo svojej 
komunity, lebo nemal deti. Jeho život – ako aj život jeho manželky Anny – bol 
považovaný za neužitočný. Avšak Pán mu poslal anjela, aby ho utešil. Pokým 
smutný zotrvával za bránou mesta, zjavil sa mu Pánov posol a povedal mu: 
„Joachim, Joachim! Pán vypočul tvoju naliehavú modlitbu“. Zdá sa, že Giotto 
umiestnil túto scénu v jednej svojej známej freske do noci, do jednej z tých 
bezsenných nocí, plných spomienok, starostí a túžob, na ktoré sme si mnohí už 
privykli. 
Avšak aj vtedy, keď sa všetko javí temné, ako v týchto mesiacoch pandémie, 
Pán naďalej posiela anjelov, aby nás v našej osamelosti utešili, a opakuje nám: 
„Ja som s tebou po všetky dni“. Hovorí to aj tebe, hovorí to mne, nám 
všetkým. A to je zmysel tohto svetového dňa a dôvod, prečo som rozhodol, 
aby sa slávil prvý raz práve tento rok, po dlhej izolácii, keď sa spoločenský 
život začína len pomaly zotavovať: aby každý dedko, každá babka, každý 
senior, a zvlášť tí najosamelejší medzi nami, mohli prijal anjelovu návštevu! 
Niekedy majú títo anjeli tvár našich vnukov, inokedy príbuzných, dávnych 
priateľov alebo tých, ktorých sme spoznali práve v tejto ťažkej chvíli. V tejto 
dobe sme sa naučili chápať, aké dôležité sú pre každého z nás objatia a 
návštevy. A je pre mňa veľmi smutné, že na niektorých miestach ešte stále nie 
sú možné! Pán však posiela svojich poslov aj prostredníctvom Božieho slova, 
ktoré nám nikdy v živote nechýba. Prečítajme si každý deň jednu stranu z 
evanjelia, modlime sa žalmy, čítajme prorokov! Budeme dojatí Pánovou 
vernosťou. Písmo nám pomôže pochopiť aj to, čo Pán od nás žiada v našom 
terajšom živote. On totiž posiela robotníkov do svojej vinice v každej hodine 
dňa, v každej etape života. Ja sám môžem dosvedčiť, že som povolanie stať sa 
biskupom Ríma prijal vtedy, keď som už dospel takpovediac do dôchodkového 
veku a myslel som si, že nebudem musieť robiť nič úplne nové. Pán je vždy pri 
nás, vždy s novými výzvami, s novými slovami, so svojou útechou, no vždy je 
pri nás. Viete, že Pán je večný a že nikdy nejde do dôchodku, nikdy. 

...pokračovanie o týždeň. 
__________________________________________________________________________________________ 

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. 


