
27.nedeľa cez rok B, 3.10.2021 
 

Pondelok              4/10 
sv. František z Assisi 

Senné 
Palín 
Palín 

18.00 
17.00 
13.00 

zdr.B.p. Magdaléna Miňová, 84.r. 
zdr.B.p. František a Mária 
pohreb na cintoríne Michal Sivák 

Utorok                 5/10 
Féria, sv.Faustína 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Andrej Duška 
za farnosť 

Streda                 6/10 
Féria, sv.Bruno 

Senné 
Z.Široká 

18.00 
17.00 

+Ladislav Kovaľ 
za farnosť, od 16.00 spoveď 

Štvrtok                7/10 
Ružencová Panna Mária 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
17.00 
16.00 

+Mária a Juraj Nemčík a rodičia 
zdr.B.p. Matúš 
spoveď + Gr.kat. liturgia 

Piatok                   8/10 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Zuzana, Anna a Juraj Gujdan 
pohrebná Michal Sivák 

Sobota                 9/10 
Féria, sv.Dionýz Senné 17.00 +Mária a Vincent Tuptoví 

Nedeľa         10/10 
 

28.nedeľa cez rok B 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Andrej a Anna Vaľoví 
+Ján Smeriga a rodičia 
zdr.B.p. rodina Miťková 

 

Oznamy       
 - 8.10.2021 v piatok o 18.00 je príprava na sviatosť birmovania začína sv.omšou 
v Sennom a potom stretnutím na fare, pozývam birmovancov. 
- je mesiac október, ktorý je ružencovým mesiacom. Pozývam k spoločnej 
modlitbe sv. ruženca. Cez týždeň začneme v Sennom modlitbou sv.ruženca a po 
modlitbe bude nasledovať sv.omša bez kázne. Na filiálkach pol hodinu pred sv. 
omšou. Ak sv.omša nie je, modlitba sv.ruženca bude o 18.00 hod. 
Milodary na kostol: zvonček26.9.2021:Senné 62.58,Jastrabie33.20,Palín50.30. 
Zbierka pre Kubu: Senné 111€, Jastrabie 44.70, Palín 100€. Na kostol v Jastrabí: 
rodina Ondová 100€, novomanželia Poľoví 100€ a p.Mária Ihnátová 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 40 
Anjel Pána vo Svetový deň migrantov: Nezavrime dvere ich nádeji  
Evanjelium liturgie nám rozpráva o krátkom dialógu medzi Ježišom 
a apoštolom Jánom, ktorý hovorí v mene celej skupiny učeníkov. Tí videli 
istého muža ako vyháňa zlých duchov v Pánovom mene, no bránili mu v tom, 
lebo nepatril do ich skupinky. Ježiš ho v tejto súvislosti vyzýva, aby nevytváral 
prekážky tomu, kto činí dobro, lebo spolupracuje na uskutočňovaní Božieho 
plánu. Potom ho napomína: namiesto rozdeľovania ľudí na dobrých a zlých, 
sme všetci povolaní k tomu, aby sme dávali pozor na svoje srdce, aby sa nám 
nestalo, že podľahneme zlu a dáme pohoršenie ostatným. Ježišove slová 
odhaľujú isté pokušenie a ponúkajú výzvu. Pokušením je uzavretosť. Učeníci 
chceli zabrániť konaniu dobra len preto, že ten, kto ho činil, nepatril do ich 
skupinky. Mysleli si, že majú „výhradné právo na Ježiša“ a že sú tí jediní 
oprávnení pracovať pre Božie kráľovstvo. Avšak takto prichádzajú k pocitu, že 
sú uprednostnení, a považujú ostatných za cudzích, a to až tak, že sa voči nim 
správajú nepriateľsky. Bratia a sestry, každá uzavretosť totiž vytvára odstup od 
toho, kto nezmýšľa tak ako my, a to je koreňom mnohého zla v dejinách: 
absolutizmu, ktorý často vytváral diktatúry a veľa násilia voči tomu, kto bol 
odlišný. Tiež je ale treba dávať pozor na uzavretosť v Cirkvi. Lebo diabol, 
ktorý je ten, čo rozdeľuje – to totiž znamená slovo „diabol“, ten ktorý 
rozdeľuje – vždy vyvoláva podozrenia, aby ľudí rozdeľoval a vyčleňoval. 
Prefíkane pokúša a môže sa stať to, čo sa prihodilo učeníkom, ktorí dospeli až 
k tomu, že nakoniec vylúčili spomedzi seba toho, kto vyháňal samotného 
diabla! Niekedy aj my, namiesto toho, aby sme boli spoločenstvami pokorných 
a otvorených ľudí, môžeme vytvárať dojem, že sme „prvotriedni“ a držíme si 
odstup od ostatných; namiesto toho, aby sme sa usilovali kráčať so všetkými, 
možno ukazujeme náš „preukaz veriacich“: „ja som veriaci“, „ja som katolík“, 
„ja som katolíčka“, „ja patrím do toho či onoho združenia“; a tí ostatní chudáci 
nie. Toto je hriech. Ukazovať sa s „preukazom veriaceho“, aby sme súdili 
a vyraďovali. Prosme o milosť prekonávať pokušenie súdiť a škatuľkovať 
druhých, a aby nás Boh uchránil pre mentalitou „hniezda“, ktorou sa žiarlivo 
uzatvárame do chránenej skupinky tých, ktorí sa považujú za dobrých: kňaz so 
svojimi najvernejšími; pastorační pracovníci uzavretí v kruhu, aby doň nik iný 
nevnikol; hnutia a združenia vo vlastnej osobitej charizme, a tak ďalej. 
Uzavretí. Toto všetko je rizikom, že sa z kresťanských komunít stanú miesta 



rozdelenia a nie spoločenstva. Duch Svätý nechce uzavretosť; chce otvorenosť, 
pohostinné spoločenstvá, kde bude miesto pre všetkých. Potom je v Evanjeliu 
ešte aj Ježišova výzva: namiesto súdenia všetkého a všetkých, dávajme si pozor 
na nás samých! Je tu totiž riziko, že budeme neúprosní k iným, no až príliš 
zhovievaví k sebe samým! Ježiš nás vyzýva, aby sme nerobili kompromisy so 
zlom, a používa úderné obrazy: „Ak je niečo v tebe príčinou pohoršenia [Ak ťa 
niečo zvádza na hriech], odtni to!“. Ak ti niečo škodí, odtni to! Nehovorí: „Ak 
ťa niečo zvádza na hriech, postoj, pouvažuj nad tým, polepši sa trochu...“ Nie: 
„Odtni to! Ihneď!“. Ježiš je v tomto radikálny, náročný, ale pre naše dobro, ako 
dobrý lekár. Každý rez, každé orezanie je na lepší rast a prinášanie ovocia 
v láske. Pýtajme sa teda: čo je vo mne v protiklade s Evanjeliom? Čo 
konkrétne Ježiš chce, aby som ja odťal v mojom živote? 
9. katechéza pápeža Františka o Liste Galaťanom: Život vo viere 
Z hriešnikov sme sa stali spravodlivými. Kto nás urobil spravodlivými? Tento 
proces zmeny je ospravodlivením. Pred Bohom sme spravodliví. Je pravda, že 
máme svoje osobné hriechy, no v základe sme spravodliví. Toto je 
ospravodlivenie, ktoré pochádza z viery v Krista, ale sa nám nedostáva z toho, 
že zachovávame všetky prikázania, ale získavame ho ešte skôr. Ježiš Kristus 
nás ospravedlnil, urobil spravodlivým pred Bohom. Som hriešnik, ale 
spravodlivý. Ospravodlivenie je rozhodujúce pre vieru lebo je «výsledkom 
iniciatívy milosrdného Boha, ktorý ponúka odpustenie, neustále, už od 
začiatku každému v Kristovi. Milosrdenstvo Boha, ktorý dáva odpustenie. Boh 
prostredníctvom Ježišovej smrti zničil hriech a definitívne nám dal odpustenie 
a spásu. Takto ospravodlivení, sú hriešnici prijatí Bohom a zmierení s ním. Je 
to ako návrat k pôvodnému vzťahu medzi Stvoriteľom a stvorením ešte pred 
zásahom neposlušnosti hriechu. Ospravodlivenie, ktoré Boh koná, nám teda 
umožňuje získať späť nevinnosť stratenú hriechom a nastáva skrze milosť. 
„Nemôžem ísť k sudcovi a zaplatiť, aby mi zjednal spravodlivosť.“ Kristus 
zaplatil za nás všetkých. Sv.Pavol mal zážitok, ktorý zmenil jeho život: 
stretnutie so vzkrieseným Ježišom na ceste do Damasku. Pavol bol hrdý, 
nábožný, horlivý človek, presvedčený, že spravodlivosť spočíva v dôslednom 
dodržiavaní predpisov. Teraz sa ho však zmocnil Kristus a viera v neho ho 
premenila do hĺbky a umožnila mu objaviť pravdu, ktorá mu bola dovtedy 
skrytá: nestávame sa spravodlivými vlastným úsilím, Kristus nás svojou 
milosťou robí spravodlivými. A tak Pavol, aby mohol naplno spoznať Ježišovo 
tajomstvo, je ochotný zrieknuť sa všetkého, čo bolo predtým jeho bohatstvom, 
pretože zistil, že ho zachránila jedine Božia milosť. Boli sme ospravodlivení, 
zachránení čisto milosťou, nie našimi zásluhami. A toto nám dodáva veľkú 
dôveru. Sme hriešnici, ale ideme cestou života s touto Božou milosťou, ktorá 
nás ospravodlivuje, keď zakaždým prosíme o odpustenie, sme už 
ospravodlivení, preto prichádza nám ďalší raz odpustiť. Pre apoštola má viera 

všeobjímajúcu hodnotu. Dotýka sa každého okamihu a každého aspektu života 
veriaceho: od krstu až po odchod z tohto sveta je všetko preniknuté vierou v 
smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša, ktorý prináša spásu. Ospravodlivenie skrze 
vieru zdôrazňuje prioritu milosti, ktorú Boh ponúka tým, ktorí veria v jeho 
Syna, bez rozdielu. Pre náš duchovný život je nevyhnutné zachovávať 
prikázania, no ani v tomto sa nemôžeme spoliehať na vlastné sily: zásadne 
dôležitá je Božia milosť, ktorú dostávame v Kristovi, milosť prichádzajúca z 
ospravedlnenia, ktoré nám dal Kristus, ktorý už za nás zaplatil. Od neho 
dostávame nezištnú lásku, ktorá nám umožňuje milovať konkrétnym 
spôsobom. Sv.Jakub píše: «Človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba 
z viery ...» zdalo by sa, že je to opačné tvrdenie, ale nie je opačné - «Lebo ako 
telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov». Ak ospravodlivenie 
nebude prekvitať v našich skutkoch, zostane tam, pod zemou, ako mŕtve. 
Existuje, no musíme ho uvádzať do praxe svojimi skutkami. Jakubove slová 
tak integrálne dopĺňajú Pavlovho učenie. Pre oboch si teda odpoveď viery 
vyžaduje, aby sme boli aktívni v láske k Bohu a v láske k blížnemu. Prečo 
„aktívni v tejto láske“? Pretože tá láska nás všetkých zachránila, ospravedlnila 
nás nezištne, grátis! Ospravedlnenie nás začleňuje do dlhých dejín spásy, ktoré 
ukazujú Božiu spravodlivosť: on tvárou v tvár našim neustálym pádom a 
nedostatkom nerezignoval, ale chcel nás urobiť spravodlivými, a to 
prostredníctvom milosti, prostredníctvom daru Ježiša Krista, jeho smrti a 
zmŕtvychvstania. Božím štýlom je blízkosť, súcit a neha. Je nám vždy 
nablízku, je súcitný a nežný. A ospravodlivenie je práve tá najväčšia blízkosť 
Boha k nám, ten najväčší Boží súcit s nami, tá najväčšia nežnosť Otca. 
Ospravodlivenie je tento Kristov dar, dar jeho smrti a vzkriesenia, ktorý nás 
robí slobodnými. Sme v základe svätí. No potom sa svojimi činmi stávame 
hriešnikmi. dovoľme, nech Kristova milosť vystúpi na povrch a tá 
spravodlivosť, to ospravodlivenie nám dá silu ísť vpred. Takto nám svetlo 
viery umožňuje spoznať, aké nekonečné je Božie milosrdenstvo, jeho milosť, 
ktorá pôsobí pre naše dobro. To isté svetlo nám však umožňuje vidieť aj 
zodpovednosť, ktorá nám bola zverená, aby sme spolupracovali s Bohom na 
jeho diele spásy. Moc milosti sa potrebuje spájať s našimi skutkami 
milosrdenstva, ktorými sme povolaní žiť, aby sme svedčili o tom, aká veľká je 
Božia láska. Napredujme s touto dôverou: všetci sme boli ospravodlivení, sme 
spravodliví v Kristovi. Musíme uplatňovať túto spravodlivosť naším konaním. 

_____________________________________________________________ 
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. 


