
16.nedeľa cez rok B, 18.7.2021 
 

Pondelok               19/7 
Féria 

 
 

 

Utorok                 20/7 
Féria, sv. Apolinár    

Streda                 21/7 
Féria, sv.Vavrinec    

Štvrtok               22/7 
sv.Mária Magdaléna, sviatok 

   

Piatok                  23/7 
sv.Brigita, sviatok    

Sobota                 24/7 
Féria, sv.Šarbel    

Nedeľa           25/7 
 

17.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
 
Palín 
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 8.00 
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 7.30 

+Gabriel Pado 
zdr.B.p.Slavomír Širochman, živ.jub. 
zdr.B.p.Anička, Dominika, Patrícia 
Peštové a rod. Žanety Ďurečkovej 
Gr.kat. liturgia 

 

Oznamy: Milodary na kostol: zvonček 11.7.2021: Senné: 91.58, Jastrabie 54.80, Palín 38.60. 
zbierka na dobročinné diela sv. Otca Palín: 54.10. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť! 
1. Za pápeža - znak spoločenstva so Svätým Otcom 
1. Aby modernému svetu s odvahou hlásal Ježišovo evanjelium pravdy a lásky. 
2. Aby slovami nádeje napomáhal prekonávanie nerovností a rozdelení medzi ľuďmi. 
3. Aby bol naplnený Božím Duchom a viedol Cirkev k chápaniu znamení našich čias. 
4. Aby sme s úctou a poslušnosťou počúvali slová pápeža Františka a uvádzali ich do života.  
 2. Za Cirkev na Slovensku -- znak zodpovednosti za našu krajinu 
1. Aby sme sa s úprimnou ochotou modlili za pápeža, za biskupov a kňazov.  
2. Aby sme prijímali radosť kresťanskej viery v každodennom živote a vydávali pravdivé 
svedectvo o Kristovi a jeho Cirkvi. 
3. Aby sme podľa príkladu Panny Márie a s jej pomocou odvážne prijímali svoj život ako 
neopakovateľný a dôležitý v Božích plánoch. 
4. Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa neúnavne a nenápadne pracovali vo svete v službe 
Ježišovi. 
5. Aby sme v pravde a láske mohli rásť v slobode Božích synov a dcér. 
 3. Za ľudí vo svete -- znak evanjeliovej solidarity 
1. Aby kresťania rôznych vyznaní budovali medzi sebou cesty porozumenia a vzájomného 
prijatia. 
2. Aby mladí ľudia, ktorí hľadajú zmysel života, vytrvali v spoločenstve s Bohom i Cirkvou. 
3.Aby sa napĺňali túžby ľudskej rodiny po pravom pokoji a bratskej láske. 
4.Aby sme spolupracovali s Bohom na prejavoch starostlivosti voči chorým, opusteným, 
chudobným a prenasledovaným. 
5. Aby sme boli ochotní konkrétne pomáhať sociálne slabším a ľuďom, ktorí sa nachádzajú v 
núdzi. 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                 číslo 29 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska 
 pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku 

Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená 
pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi 
podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;  taká, 
ktorá by nás potešila, povzbudila, spojila naprieč celou spoločnosťou? 

V týchto dňoch takáto správa prišla: Svätý Otec František sa chystá na 
návštevu Slovenska. Prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci naši biskupi, v 
mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka Slovenskej republiky 
ako hlava štátu, ako i vláda Slovenskej republiky. 

Táto štátna i pastoračná návšteva sa uskutoční následne po Eucharistickom 
kongrese v Budapešti, ktorý vyvrcholí 12. septembra za osobnej účasti pápeža 
Františka. 

Od poslednej pápežskej návštevy na Slovensku ubehlo 18 rokov. Tí, ktorí 
sa vtedy narodili, dnes vstupujú do dospelosti. Vtedajší spoločenskí lídri, ktorí 
vítali  –  dnes už svätého – Jána Pavla II., medzičasom odovzdali štafetu novej 
generácii. Celá spoločnosť prešla vývojom a mení sa naďalej, čoraz rýchlejšie. 
Naplnení očakávaním položme si,  – drahí bratia a sestry –  otázku: ako 
chceme privítať vzácneho hosťa, viditeľnú hlavu Katolíckej cirkvi a 
duchovného otca viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete? 
Rozmýšľajme, čo môže v tomto roku 2021 Slovensko predstaviť pápežovi a 
pri príležitosti jeho návštevy aj celému svetu, ktorý sleduje jeho zahraničné 
cesty. Aké je Slovensko dnes naozaj? A aké si prajeme, aby bolo zajtra? Sme 
krajinou, ktorá je právom hrdá na svoje starobylé kresťanské, cyrilometodské 
korene. Krajinou, ktorá duchovne spája Západ i Východ vo svojej 
rímskokatolíckej a gréckokatolíckej jednote. Vierozvestovia, kodifikátori 
jazyka, buditelia, misionári, mučeníci, disidenti... tí všetci patria rovnako 
Cirkvi na Slovensku, ako aj slovenskému národu. Naše dejiny by bez 
Katolíckej cirkvi neboli takými, aké sú. To nám pri svojich návštevách 
pripomínal sv. Ján Pavol II. Zároveň sme krajinou, v ktorej má svoje miesto a 
duchovnú úlohu aj Pravoslávna cirkev a cirkevné spoločenstvá, ktoré sa zrodili 
z reformy. Sme krajinou, k duchovnej tradícii ktorej patrí aj starobylá židovská 
náboženská obec. A krajinou, v ktorej rastie sekulárna, nekonfesionálna časť 
spoločnosti,  a ktorá hľadá prienik verejných záujmov predobro všetkých 



občanov. Svätý Otec František sa bude prihovárať k celému tomuto 
spoločenstvu. Vo svojom apoštolskom liste Patriscorde – napísanom pri 
príležitosti 150. výročia vyhlásenia svätého Jozefa za patróna univerzálnej 
Cirkvi –  nám nedávno pripomenul otcovské srdce svätého Jozefa, ochrancu 
Svätej rodiny, ktorému Boh zveril Božieho Syna Ježiša a najsvätejšiu zo žien, 
Pannu Máriu. Skúsme o tom na chvíľu vo viere uvažovať. Svätý Jozef, 
ochranca Cirkvi a vzor veriacich mužov, svojím príkladom nás vedie 
k Ježišovi. Bol človekom spravodlivým a starostlivým. Pozorne počúval Boží 
hlas a konal podľa neho. Na tejto ceste, spolu s ním vždy verne kráčala jeho 
snúbenica a manželka Mária. V byzantskom hymne Akatistos má titul 
„Panenská nevesta“. Nádherne vyjadrené slovami básnika Danteho, ona bola 
„Panna a matka, dcéra svojho syna, ponížená, a vyššia ako tvory...“, „pretože 
sám jej Tvorca z nej sa stvorí.“ Život Bohorodičky nás obdivuhodne otvára pre 
tajomstvá našej viery. Pannu Máriu cesta za Ježišom zaviedla až pod kríž. Tam 
naplno pochopila Simeonovo proroctvo o meči bolesti, ktorý mal prebodnúť 
jej srdce. A tam nám ju zomierajúci Ježiš zveril ako našu Matku. Odvtedy sa 
nazývame jej deťmi a odvtedy ju voláme Sedembolestnou. A na Slovensku si 
ju s láskou už celé generácie uctievame ako našu patrónku. 

Mária i Jozef nás teda vedú na ceste za Ježišom. Vedú nás k poznávaniu 
stôp jeho prítomnosti v našich životoch, v najhlbších očakávaniach a túžbach 
nášho srdca. Vedú nás k poznávaniu Boha, ktorý sa stal človekom, aby sme sa 
my mohli stať Božími deťmi. Mária a Jozef na toto životné putovanie pozývajú 
všetkých – tak jednotlivcov, ako aj rodiny, celé naše spoločenstvo. A na tejto 
spoločnej púti sa k nám v septembri pripojí – a osobne nás povzbudí – pápež 
František.  

Prijmime ho s radosťou! Ale aj v pozornom očakávaní jeho slov, 
s duchovnou disponibilitou, ktorá patrí Svätému Otcovi. Nielen preto, že je to 
obľúbený pápež, ale najmä preto, lebo je to Peter dnešnej doby.  Skala, na 
ktorej Kristus postavil svoju Cirkev, ktorú pekelné brány nepremôžu. pretože  
v dlhej postupnosti Petrových nástupcov je to dnes on, ktorý pokračuje v úlohe 
„posilňovať bratov vo viere“. Toto posilnenie a prehĺbenie vo viere veľmi 
potrebujeme. Nezostaňme na povrchu. Využime v nasledujúcich mesiacoch 
čas na to, aby sme otvorili svoje srdcia i mysle. Zoberme do rúk Sväté písmo. 
Čítajme a počúvajme o Ježišovi. A vyhľadajme si aj spisy pápeža Františka, 
ktoré máme na dosah ruky, preložené do našej reči. Spoznajme z nich lepšie 
toho, ktorý k nám príde. Má nám mnoho čo povedať. Pokúsme sa však 
pripraviť, aby sme jeho posolstvu čím lepšie porozumeli, a z jeho návštevy 
mohli čím viacej načerpať.  

Už teraz sa tešíme, že táto návšteva a povzbudenia Svätého Otca nás 
vytrhnú zo série ťaživých správ, z únavy, nedôvery, znechutenia. Nech nám 
Svätý Otec pomôže nielen odložiť, ale aj ukončiť všetky nezmyselné spory; 

nech nám dodá silu prekonať obavy; nech nás zjednotí naprieč celou 
spoločnosťou. Nech nás spojí medzi sebou navzájom, ale aj, a predovšetkým, v 
pozornosti k trojjedinému Bohu  –  Otcovi, Synovi i Duchu Svätému –  a k 
hodnotám evanjelia, radostnej zvesti, ktorá má patriť všetkým ľuďom.  

Toto je prianie nás biskupov všetkým vám, milí veriaci, ale i celej našej 
spoločnosti do najbližších týždňov a mesiacov duchovnej prípravy na návštevu 
Svätého Otca. V očakávaní tejto vzácnej návštevy vás žehnajú vaši biskupi. V 
mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 
Anjel Pána z balkóna nemocnice Gemelli: Pomazanie blízkosťou a nehou 
Ježišovi učeníci, ktorých on vyslal, „pomazali olejom veľa chorých a 
uzdravovali“ (Mk 6,13). Tento „olej“ v nás evokuje aj sviatosť pomazania 
chorých, ktorá dáva útechu duchu i telu. Ale tento „olej“ znamená tiež 
počúvanie, blízkosť, starostlivosť, nežnosť toho, kto sa stará o chorého 
človeka: je to ako pohladenie, vďaka ktorému sa človek cíti lepšie, utišuje mu 
bolesť a pozdvihuje ho. My všetci, potrebujeme toto „pomazanie“ blízkosťou a 
nehou, a  všetci ho tiež môžeme darovať niekomu druhému v podobe návštevy, 
telefonátu, podanej ruky tomu, kto potrebuje pomoc. Pripomeňme si, že pri 
poslednom súde jednou z vecí, na ktorú sa nás budú pýtať bude, ako blízko 
sme boli ku chorým. V týchto dňoch hospitalizácie v nemocnici som opäť 
pocítil, aká dôležitá je dobrá zdravotná starostlivosť, prístupná všetkým, 
zdravotný systém, ktorý je zadarmo a ktorý zaručuje dobrú starostlivosť, 
dostupnú všetkým. Nestraťme toto vzácne dobro. Treba ho uchovať! A preto je 
potrebné, aby sme sa všetci angažovali, lebo slúži všetkým a vyžaduje si 
príspevok všetkých. Aj v Cirkvi sa niekedy udeje, že sa nejaké zdravotnícke 
zariadenie kvôli nie práve dobrému vedeniu ocitne v zložitej ekonomickej 
situácii, a prvá myšlienka, ktorá nás napadne, je predať ho. Ale povolanie v 
Cirkvi nie je mať peniaze, ale slúžiť, a služba je vždy zadarmo. Nezabudnite 
na to: treba uchovať bezplatné inštitúcie. Chcem vyjadriť svoje ocenenie a 
povzbudenie lekárom a všetkým zdravotníkom a personálu tejto nemocnice i 
ostatných nemocníc. Pracujú veľa! A modlime sa za všetkých chorých. Tu je 
so mnou niekoľko chorých detských priateľov... Prečo trpia deti? Prečo trpia 
deti, to je otázka, ktorá sa dotýka srdca. Sprevádzajme ich modlitbou a 
modlime sa za všetkých chorých, najmä za tých, ktorí sú v najťažších stavoch: 
aby nik nebol ponechaný osamote, aby každý mohol dostať pomazanie vo 
forme vypočutia, blízkosti, nehy a starostlivosti. Prosme o to na príhovor 
Panny Márie, našej Matky, ktorá je Uzdravenie nemocných.“ 

____________________________________________________________________________ 

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. 


