
25.nedeľa cez rok B, 19.9.2021 
 

Pondelok              20/9 
Sv.Ondrej Kim a spoločn. 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Andrej a Anna Vaľoví 
+Jozef Verbický 

Utorok                 21/9 
sv. Matúš, sviatok 

Senné  7.30 +Oľga Eliášová a Vojtech Bogdan 

Streda                 22/9 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p.Alena a Oliver Olah, deti a vnúčatá 
+Ján Chovan 

Štvrtok               23/9 
sv.páter Pio, spom. 

Senné  7.30 +Vincent Kočiš a jeho rodičia 

Piatok                  24/9 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Peter Liba 
zdr.B.p. Veronika Kontuľová 

Sobota                 25/9 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné 
Palín 

 7.30 
18.30 

zdr.B.p.Tomáš,Františka,Zuzanasrod. 
Gr.kat. liturgia, zdr.B.p.Michal s rod. 

Nedeľa           26/9 
 

26.nedeľa cez rok B 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

zdr.B.p. Peter Saboslai 
+Martin a Július Točení 
zdr.B.p.rodina Sidorová,30r.sobáša 

 

Oznamy – dnes v nedeľu 19.09.2021 je zbierka na Rádio Lumen.  
- na budúcu nedeľu 26.9.2021 bude charitatívna zbierka pre Kubu. 
Milodary na kostol: zvonček 29.8.2021:Senné 74.32, Jastrabie 
54.35, Palín 33.50 na kostol v Sennom rod. Dzurjová 100€ 
a v Jastrabí novomanželia Chomoví 100€.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  
- 25.9.2021 v sobotu o 16.00 začne príprava na sviatosť birmovania 
stretnutím na fare, pozývam birmovancov aj jedného z rodičov 
birmovancov. 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 38 
I. Poďakovanie kňazom od arcibiskupa Bernarda Bobera 
Milí bratia kňazi, napriek všetkým prekážkam, ktoré nám stáli v ceste pri prípravách 
na stretnutie so Svätým Otcom Františkom, podarilo sa nám s Božou pomocou 
zorganizovať nádherné podujatia, ktoré oslovili mnohých svojou spontánnosťou a 
vydareným priebehom. Celá scéna, program, účinkujúci, technicko organizačné 
zvládnutie, ale aj samotný počet účastníkov zvrátil všetky skeptické scenáre. Ďakujem 
všetkým vám, ktorí ste vo svojich farnostiach povzbudzovali k účasti a sami aj 
sprevádzali veriacich do Košíc. Posolstvo z Košíc, či už z Luníka IX alebo 
Lokomotívy, ale aj veľmi významná zastávka Svätého Otca v Kňazskom seminári sv. 
Karola Boromejského a na Hlavnej ulici, sa stali stredobodom pozornosti celého 
sveta. Z tohto stretnutia so Svätým Otcom Františkom budeme ešte dlho čerpať. 
Chcem vás povzbudiť, aby sme sa vrátili k jeho slovám a premeditovali si jeho odkaz. 
S pozdravom a požehnaním, Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita 
II. Poďakovanie otcov biskupov. Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí 
svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na 
Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom 
a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto 
apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej 
republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, 
architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj 
všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, 
ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme 
všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si 
všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý 
Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. 
Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú 
úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a 
požehnaj! 
III. Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu. Povzbudení návštevou a podnetmi 
Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu, 26.9.2021, vo 
všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka 
chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca. Problémy Kuby prehĺbila 
celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto 
krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme 
nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak 
ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Už vopred vám 
vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme. 



Homília pápeža Františka pri záverečnej sv.omši 52.medzinárodného 
eucharistického kongresu (Statio Orbis),12. septembra 2021 v Budapešti. 
V Cézarei Filipovej sa Ježiš pýta svojich učeníkov: „A za koho ma pokladáte vy?“ 
(Mk 8, 29). Táto otázka dostáva učeníkov do úzkych a znamená obrat na ich ceste za 
Učiteľom. Dobre poznali Ježiša. Už neboli začiatočníci. Mali s ním dôverný vzťah. 
Boli svedkami mnohých vykonaných zázrakov. Boli zasiahnutí jeho učením. 
Nasledovali ho, kamkoľvek išiel. A predsa ešte nezmýšľali ako on. Chýbal 
rozhodujúci krok od obdivovania Ježiša k nasledovaniu Ježiša. Aj dnes Ježiš upiera 
svoj pohľad na každého z nás a osobne sa nás pýta: „Za koho ma v skutočnosti 
pokladáš?“ Kým som pre teba? Táto otázka, ktorá je adresovaná každému z nás, si 
vyžaduje nielen odpoveď, ako z katechizmu, ale osobnú, životnú odpoveď. Z tejto 
odpovede sa rodí obnova učeníctva. Deje sa tak prostredníctvom troch krokov, ktoré 
urobili učeníci a ktoré môžeme urobiť aj my: ohlasovanie Ježiša, rozlišovanie spolu 
s Ježišom a kráčanie za Ježišom. 1. Ohlasovanie Ježiša. Na otázku odpovedal Peter 
ako predstaviteľ celej skupiny: „Ty si Mesiáš“. Peter vystihuje týmito krátkymi 
slovami všetko. Odpoveď je správna, no prekvapivo po tomto rozpoznaní Ježiš 
„prísne napomína, aby o ňom nerozprávali nikomu“. Prečo, kladieme si otázku, prečo 
tento drastický zákaz? Pre jeden presný dôvod, povedať, že Ježiš je Mesiáš, Kristus, je 
správne, no neúplné. Je tu vždy riziko hlásať falošnú mesiášskosť podľa ľudí, a nie 
podľa Boha. Preto od tej chvíle Ježiš začína zjavovať svoju paschálnu identitu, 
ktorú nachádzame v Eucharistii. Vysvetľuje, že jeho poslanie sa zavŕši v sláve 
zmŕtvychvstania, no musí prejsť pokorením kríža. Teda že sa udeje podľa Božej 
múdrosti, „ktorá, nie je múdrosťou tohto veku ani múdrosťou kniežat tohto veku“. 
Ježiš nariaďuje mlčať o jeho mesiášskej identite, nie však o kríži, ktorý ho čaká. 
Dokonca, poznamenáva evanjelista, Ježiš začína „otvorene“ hovoriť, že „Syn človeka 
musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch 
dňoch vstane z mŕtvych“. Zoči-voči tejto Ježišovej šokujúcej zvesti môžeme aj my 
zostať zdesení. Aj my by sme chceli mocného mesiáša namiesto ukrižovaného 
služobníka. Eucharistia je pred nami, aby nám pripomenula, kto je Boh. Nerobí to 
slovami, ale konkrétne, ukazujúc nám Boha ako rozlámaný Chlieb, ako ukrižovanú a 
darovanú Lásku. Môžeme pridávať ceremónie, ale Pán zostáva tam, v jednoduchosti 
Chleba, ktorý sa láme, podáva a požíva. Je tam, aby nás spasil, a aby nás spasil, stáva 
sa služobníkom. Zomiera, aby nám dal život. Poslúži nám na dobré, ak sa necháme 
zatriasť Ježišovou zvesťou. A tomu, kto sa otvorí tomuto ohlasovaniu Ježiša, sa otvára 
druhý krok. 2. Rozlišovanie spolu s Ježišom. Zoči voči Pánovej zvesti je Petrova 
reakcia typicky ľudská. Keď sa objavuje kríž a perspektíva utrpenia, človek sa búri. A 
Peter po tom, čo vyznal Ježišovo mesiášstvo, sa pohoršuje nad slovami Učiteľa a 
snaží sa ho odhovoriť od tejto cesty. Kríž nie je nikdy v móde, drahí bratia a sestry, 
kríž nie je nikdy v móde, ani v minulosti ani dnes. Ale uzdravuje vo vnútri. Pred 
krížom zakúšame blahodarný vnútorný boj, ostrý konflikt medzi „zmýšľaním podľa 
Boha“ a „zmýšľaním podľa človeka“. Na jednej strane je tu Božia logika pokornej 
lásky. Božia cesta uniká nanucovaniu, okázalosti, od každého triumfalizmu, je vždy 
nasmerovaná na dobro iných až po sebaobetovanie. Na druhej strane je „ľudské 
zmýšľanie“, logika tohto sveta, svetskosti, spätá s uznaním a výsadami, zameraná na 

prestíž a úspech. Ráta sa dôležitosť a sila, to, čo púta najväčšiu pozornosť a naberá na 
hodnote pred ostatnými. Zaslepený touto perspektívou si Peter berie Ježiša na bok a 
začína mu dohovárať. Predtým ho vyznal, teraz mu dohovára. Môže sa to stať aj nám, 
že si berieme Ježiša „na bok“, dávame ho v srdci niekde do kúta, naďalej sa považujúc 
za nábožných a slušných a idúc si svojou cestou bez toho, aby sme sa nechali zmocniť 
Ježišovým zmýšľaním. Je tu však táto pravda: on nás sprevádza, a sprevádza nás v 
tomto vnútornom boji, pretože túži, aby sme si ako apoštoli zvolili jeho podiel. Je 
Boží podiel a podiel tohto sveta. Rozdiel nespočíva v tom, kto je zbožný a kto nie. 
Kľúčový rozdiel je medzi pravým Bohom a bohom nášho „ja“. Aký vzdialený je Boh, 
čo kraľuje v tichosti na kríži od falošného boha, ktorého by sme chceli, aby kraľoval s 
mocou a umlčal našich nepriateľov! Ako veľmi sa líši Kristus, ktorý sa ponúka iba 
s láskou, od tých mocných a víťazných mesiášov, ktorých obdivuje svet! Ježiš nami 
otriasa. Neuspokojí sa s vyznaním viery. Žiada nás, aby sme si očistili nábožnosť pred 
jeho krížom, pred Eucharistiou. Osoží nám zotrvávať v adorácii pred Eucharistiou a 
kontemplovať Božiu krehkosť. Venujme čas adorácii, spôsobu modlitby, na ktorý sa 
príliš zabúda. Venujme čas adorácii. Dovoľme, aby nás Ježiš, Živý Chlieb, uzdravil 
naše uzavretosti a otváral nás zdieľaniu, uzdravil nás z našich strnulostí a zahľadenosti 
do seba. Nech nás zbaví paralyzujúceho zotročenia v bránení si nášho imidžu. Nech 
nás podnecuje nasledovať ho tam, kam nás on chce viesť, nie kam chcem ja. A tu 
prichádzame k tretiemu kroku. 3. Kráčanie za Ježišom, a aj kráčanie s Ježišom. 
„Choď mi z cesty, satan!“ (Choď za mňa, satan! – z tal. prekladu). Týmto silným a 
naliehavým príkazom Ježiš privádza Petra k sebe. No keď Pán niečo prikazuje, v 
skutočnosti je tu, ochotný nám to dať. A Peter prijíma milosť urobiť „krok vzad“: 
zapamätajte si to, cesta kresťana sa začína krokom vzad, slobodne sa zbavuje 
egocentrizmu a prestáva byť stredobodom života on sám. Teda Peter uznáva, že 
stredobodom nie je jeho Ježiš, ale pravý Ježiš. Upadne znova, no od odpustenia k 
odpusteniu vždy lepšie spozná Božiu tvár. A od prázdneho obdivovania Krista prejde 
ku konkrétnemu pripodobneniu sa Kristovi. Čo znamená kráčať za Ježišom? Znamená 
to ísť ďalej životom s tou istou dôverou vo vedomí, že sme Božie milované deti. 
Kráčať tou istou cestou ako Učiteľ, ktorý prišiel slúžiť, a nie dať sa obsluhovať. 
Kráčať za Ježišom znamená rozhýbať dennodenne naše kroky v ústrety bratovi. K 
tomu nás pohýna Eucharistia – cítiť sa byť jedným Telom, rozdávať sa pre iných. 
Drahí bratia a sestry, dovoľme, aby nás stretnutie s Ježišom v Eucharistii premieňalo, 
ako premieňalo veľkých a odvážnych svätcov. Neuspokojme sa s málom, nezmierme 
sa s takou vierou, ktorá žije z rituálov a opakovaní, lež otvorme sa škandalóznej 
novosti ukrižovaného a vzkrieseného Boha, Chleba, ktorý sa láme pre život sveta. 
Budeme žiť v radosti a budeme prinášať radosť. Kráčanie za Ježišom je pozvaním 
hľadieť vpred, prijať obrat milosti a znova každodenne prežívať v nás otázku, ktorú 
Ježiš adresuje každému z nás, svojich učeníkov, tak ako v Cézarei Filipovej: A vy, ty? 
Za koho ma pokladáte? 

_____________________________________________________________ 
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. 


