
17.nedeľa cez rok B, 25.7.2021 
 

Pondelok              26/7 
sv. Joachim a Anna, sp. 

Senné 
Jastrabie 

17.00 
16.00 

+Eduard Jožio, 2.výr. 
za farnosť 

Utorok                 27/7 
sv. Gorazd a spoločníci Palín 18.30 +Mária Vojtková 

Streda                 28/7 
Féria 

Senné 18.00 +Anika Tkáčová 

Štvrtok               29/7 
sv. Marta, spom. 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. Marta s rodinou (Muchová) 
zdr.B.p. Alena s rodinou 

Piatok                  30/7 
Bl.Zdenka Schelingová,sp. Senné  7.00 +Ján Macko z Ke, 1,výr. 

Sobota                 31/7 
sv.Ignác z Loyoly, spom. 

   

Nedeľa            1/8 
 

18.nedeľa cez rok B 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

zdr.B.p.Kornélia Hrešková, živ.jub. 
+Martin Točený 
zdr.B.p.Rostislav,Vladimír,Ľudmila s rod. 

 

Oznamy:  
- na budúcu nedeľu je zbierka na naše kostoly. 
- na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci, v nedeľu po sv.omši v Sennom a 
Jastrabí bude vyloženie sv. oltárnej s požehnaním. Výmena ružencových tajomstiev 
v Sennom je v nedeľu. 
- dnes je 1.svetový deň starých rodičov a seniorov 
Milodary na kostol: zvonček 18.7.2021: Senné: 119.19 , Jastrabie 53.10, Palín . 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť! 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                 číslo 30 
Posolstvo svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov 
a seniorov, 25. júl 2021, „Ja som s tebou po všetky dni“ 

...pokračovanie z minulého týždňa. 
Ježiš sa obracia aj na nás, aby nám pomohol lepšie pochopiť, že naším 
povolaním je chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o maličkých. 
Aké je naše povolanie dnes, v našom veku? Chrániť korene, odovzdávať vieru 
mladým a starať sa o maličkých. Nezabudnite na to. Nezáleží teda na tom, koľko 
máš rokov, či ešte pracuješ alebo nie, či si ostal sám alebo máš rodinu, či si sa 
stal starým otcom alebo starou mamou v mladšom alebo vyššom veku, či si ešte 
sebestačný alebo či potrebuješ pomoc. Pretože neexistuje vek, kedy sa ide do 
dôchodku. Treba sa vydať na cestu a predovšetkým vyjsť zo seba samých, aby 
sme podnikli niečo nové. V tomto kľúčovom okamihu dejín je tu teda nové 
povolanie aj pre teba. Pýtaš sa: Ako to však zvládnem? Moje sily sa pomaly 
vyčerpávajú a neverím, že by som mohol urobiť viac. Ako sa môžem začať 
správať inak, keď sa zvyk stal pravidlom môjho života? Ako sa môžem venovať 
tomu, kto je ešte chudobnejší, keď sa toľko zaoberám svojou rodinou? Ako 
môžem rozšíriť svoj pohľad, ak nemôžem dokonca ani vyjsť z domu, kde 
bývam? Koľkí z vás si kladú túto otázku: Či nie je moja osamelosť až príliš 
ťažkým bremenom? Aj samotnému Ježišovi položil túto otázku Nikodém, keď 
sa ho opýtal: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý?“. A Pán mu 
odpovedá, že sa to môže stať, keď otvorí svoje srdce pôsobeniu Ducha Svätého, 
ktorý veje kam chce. Duch Svätý je slobodný, veje všade a robí, čo chce. Z 
krízy, v ktorej sa svet nachádza, nevyjdeme nezmenení: budeme lepší alebo 
horší. A „kiež by to nebola len entá vážna historická udalosť, z ktorej nie sme 
schopní poučiť sa. Kiež by sme nezabúdali na starších ľudí, ktorí zomreli pre 
nedostatok respirátorov. Kiež by taká veľká bolesť nebola zbytočná, kiež by sme 
urobili veľký skok smerom k novému spôsobu života a raz navždy zistili, že sa 
navzájom potrebujeme a sme si dlžníkmi. Tak by sa ľudstvo mohlo 
znovuzrodiť“. Nikto sa nezachráni sám. Sme si navzájom dlžníkmi. Všetci sme 
bratia a sestry. Preto by som ti chcel povedať, že aj ty si potrebný pre budovanie 
zajtrajšieho sveta v bratstve a sociálnom priateľstve: sveta, v ktorom budeme žiť, 
my s našimi deťmi a vnukmi, keď sa búrka utíši. Všetci sa „musíme aktívne 
zúčastňovať na rehabilitácii a podpore zranenej spoločnosti“. K rôznym 
pilierom, ktoré musia podopierať túto novú konštrukciu sveta, patria tri, ktoré 



môžeš pomôcť vybudovať práve ty, lepšie než iní. Sú to tri piliere: sny, 
spomienky a modlitba. Pánova blízkosť dá aj tým najslabším z nás silu vydať sa 
na novú cestu, na cestu snívania, spomínania a modlitby. Jeden z prísľubov 
proroka Joela znel takto: „Vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať 
videnia“. Budúcnosť sveta je v tomto spojenectve medzi mladými a starými. 
Kto, ak nie mladí, môžu prevziať sny starých a  rozvíjať ich? A preto je dôležité 
ďalej snívať: v našich snoch o spravodlivosti, o pokoji, o solidarite sa totiž 
skrýva možnosť, že naši mladí budú mať nové vízie a budeme môcť spoločne 
budovať budúcnosť. Je potrebné, aby si aj ty dosvedčil, že je možné vyjsť z tejto 
skúšky obnovený. A som si istý, že to nie je v tvojom živote jediná skúška, 
pretože si už zažil mnohé skúšky a podarilo sa ti ich prekonať. Využi tieto 
skúsenosti, aby si vedel prestáť aj túto skúšku. Sny sú preto spojené so 
spomienkami. Myslím na to, aké cenné sú aj bolestné spomienky na vojnu, a ako 
sa z nich môžu nové generácie naučiť chápať hodnotu mieru. A si to práve ty, 
kto im takéto spomienky tlmočí, lebo ty si zažil útrapy vojny. Pamätaj, že 
pravým poslaním každého starého človeka je pamätať a odovzdávať spomienky 
druhým. Edita Brucková, ktorá prežila drámu Osvienčimu, povedala, že „aj 
osvietenie jediného svedomia stojí za námahu a bolestné udržiavanie živej 
spomienky na to, čo sa stalo“. „Pre mňa spomínať znamená žiť“. Myslím pritom 
aj na svojich starých rodičov a na tých z vás, ktorí ste museli emigrovať a viete, 
aké ťažké je opustiť vlastný domov, ako to aj dnes mnohí robia, hľadajúc lepšiu 
budúcnosť. Niektorých z nich máme možno vedľa seba a starajú sa o nás. Tieto 
spomienky nám môžu pomôcť vybudovať ľudskejší a pohostinnejší svet. No bez 
spomienok nemožno vybudovať nič; bez základov nikdy nepostavíme dom. 
Nikdy. A základom života je pamäť. Napokon modlitba. Pápež Benedikt 
povedal:„Modlitba mnohých starých ľudí môže zachrániť svet: môže mu 
pomôcť účinnejšie, než nepokojná aktivita mnohých iných“. Je to veľmi pekné. 
Tvoja modlitba je veľmi vzácnym zdrojom: predstavuje pľúca, bez ktorých sa 
Cirkev a svet nezaobídu. Najmä v tejto, pre ľudstvo veľmi ťažkej dobe, keď sa 
všetci na jednej lodi plavíme cez rozbúrené more pandémie, nie je tvoja 
modlitba za svet a za Cirkev márna, ale všetkým ukazuje jasnú dôveru v šťastný 
koniec. Drahá babka, drahý dedko, chcel by som ukázať príklad blahoslaveného 
Charlesa de Foucauld. Žil ako pustovník v Alžírsku, kde svedčil o tom, že túži 
„vnímať ktorúkoľvek ľudskú bytosť ako brata“. Jeho príbeh nám ukazuje, že aj v 
osamelosti vlastnej púšte je možné modliť sa za chudobných celého sveta a stať 
sa skutočne pre všetkých bratom alebo sestrou. Prosím Pána, aby každý z nás, aj 
vďaka jeho príkladu, rozšíril svoje srdce, urobil ho citlivým na utrpenie tých 
najmenších a schopným modliť sa za nich. Nech sa každý z nás naučí všetkým, a 
hlavne tým najmladším, opakovať slová útechy, ktoré boli dnes určené nám: „Ja 
som s tebou po všetky dni“. Tak s odvahou vpred! Nech vás Pán požehnáva. 
Pápež František 

Ekológia srdca: odpočinok, rozjímavý pohľad a spolucítenie 
Ježišov postoj nám pomáha chápať dva dôležité aspekty života. Tým prvým je 
odpočinok. Apoštolov, ktorí sa vracajú z namáhavej misie a s oduševnením rozprávajú 
o všetkom tom, čo vykonali, Ježiš s láskavosťou pozýva: „Poďte vy sami do ústrania na 
pusté miesto a trochu si odpočiňte“. Pozýva ich odpočinúť si. Týmto nám Ježiš dáva 
vzácne ponaučenie. Aj keď sa raduje, keď vidí, ako sú učeníci šťastní zo znamení pri 
ohlasovaní, nenaťahuje s komplimentmi a otázkami, ale je starostlivý o ich fyzickú 
i vnútornú únavu. A prečo tak robí? Pretože ich chce vyvarovať pred nebezpečenstvom, 
ktoré je vždy nástrahou aj pre nás: pred nebezpečenstvom nechať sa ovládnuť chvatom 
neustále robiť, padnúť do pasce aktivizmu, kde tým najdôležitejším sú výsledky, ktoré 
dosahujeme, a to, že sa cítime byť v hlavnej role, ako absolútni protagonisti. Koľkokrát 
sa to stáva aj v Cirkvi: sme zaneprázdnení, bežíme, myslíme si, že všetko závisí na nás, 
a nakoniec nám hrozí, že zanedbáme Ježiša a dávame do stredu vždy len seba. Z tohto 
dôvodu Ježiš pozýva svojich (učeníkov), aby si trochu odpočinuli v ústraní, spolu s ním. 
Nie je to len telesný oddych, ale aj oddych srdca. Pretože nestačí „vypnúť“, treba si 
odpočinúť naozaj. A ako sa to robí? Na to sa potrebujeme vrátiť k podstate vecí: 
zastaviť sa, zostať v tichu, modliť sa, aby sme nešli z jedného chvatu pracovného do 
ďalšieho chvatu dovolenkového. Ježiš sa neodťahoval pred potrebami zástupu, ale 
každý deň ako prvú vec sa utiahol do modlitby, do ticha, do dôvernosti s Otcom. Jeho 
láskyplné pozvanie, odpočiňte si trochu, by nás malo sprevádzať: varujme sa pred 
honbou po výkonoch, zastavme frenetický beh, ktorý nám diktujú naše agendy. Naučme 
sa postáť, vypnúť mobil, kontemplovať prírodu, zregenerovať sa v dialógu s Bohom. 
Predsa však nám Evanjelium hovorí o tom, že Ježiš a učeníci si nemôžu odpočinúť tak 
ako by chceli. Ľudia ich nájdu a prichádzajú zovšadiaľ. V tej chvíli je Pán pohnutý 
súcitom. A tu je ten druhý aspekt: spolucítenie, čo predstavuje Boží štýl. Boží štýl je 
blízkosť, súcit a nežnosť. Koľko ráz v evanjeliu, v Biblii, nachádzame túto vetu: „Mal 
súcit“. Ježiš, ktorý je tým pohnutý, venuje sa ľuďom a znovu sa púšťa do vyučovania. 
Zdá sa to byť protirečením, ale v skutočnosti to ním nie je. Totiž jedine srdce, ktoré sa 
nenechá uniesť zhonom, je schopné pohnutia, čiže nenechať sa opantať sebou samým 
a vecami, čo má na práci, a dokáže si všimnúť druhých, ich rany, ich potreby. 
Spolucítenie sa rodí z kontemplácie. Ak sa naučíme skutočne odpočívať, staneme sa 
schopnými opravdivého spolucítenia. Ak si pestujeme kontemplatívny pohľad, udržíme 
si naše činnosti bez postoja dravosti, ktorá chce všetko vlastniť a konzumovať. Ak 
zostaneme v kontakte s Pánom a nezahlušujeme v sebe to, čo je našou najhlbšou 
súčasťou, povinnosti nebudú mať moc obrať nás o dych a pohltiť nás. Potrebujeme 
„ekológiu srdca“, ktorá pozostáva z odpočinku, kontemplácie a spolucítenia. Využime 
na to letné obdobie! Modlime sa k Panne Márii, ktorá pestovala mlčanie, modlitbu 
a kontempláciu, a vždy ňou hýbe nežné spolucítenie s jej deťmi. 

____________________________________________________________________________ 

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. 


