
29.nedeľa cez rok B, 17.10.2021 
 

Pondelok             18/10 
sv. Lukáš, evanjelista 

Senné 
Palín 

17.30 
16.30 

+Aladar Milák, pohrebná 
 

Utorok                19/10 
Féria, sv.Pavol z Kríža 

Senné   7.30 +Miroslav Vološin 

Streda               20/10 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

17.30 
16.30 

zdr.B.p. pre rodinu Juraja Farkaša 
 

Štvrtok               21/10 
Féria 

Senné 17.30 zdr.B.p. bohuznáma (p.Ivana) 

Piatok                 22/10 
Féria, sv.Ján Pavol II. 

Senné 
Jastrabie 

17.30 
16.30 

+Margita,Michal Kokoľusoví a rodičia 
 

Sobota               23/10 
Féria,sv.Ján Kapistránsky 

   

Nedeľa         24/10 
 

30.nedeľa cez rok B 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

zdr.B.p.Janka Miňová, 30r. s rodinou 
za farnosť 
 

 

Oznamy – dnes v nedeľu je zbierka na kostoly. - budúcu nedeľu 24.10.2021 
je misijná a bude zbierka na misie. 
-18.októbra sa koná akcia "Milión detí sa modlí ruženec". www.miliondeti.sk., 
pozývam rodičov a deti aby sa prišli pomodliť sv.ruženec do kostola pred 
sv.omšou. 
- 22.10.2021v piatok o17.30 je príprava na sviatosť birmovania začína ružencom 
a sv.omšou v Sennom a potom stretnutie 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:zvonček10.10.2021:Senné71.80,Jastrabie31.60,Palín 47.10.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť! 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 42 
Svätý Otec František sa poďakoval za prípravu návštevy na Slovensku 
Svätý Otec František urobil tak v liste, ktorý adresoval predsedovi Konferencie 
biskupov Slovenska (KBS) Mons.Stanislavovi Zvolenskému a ostatným 
biskupom: Pri návrate z Apoštolskej cesty sa Vám chcem poďakovať za 
starostlivú prípravu mojej návštevy. Verím, že nemalá snaha, ktorú ste museli 
vynaložiť popri každodennej pastoračnej službe prinesie hojné ovocie. Bratsky 
Vás povzbudzujem, aby ste si vždy zachovali pokoj a vzájomnú jednotu. 
Chcem sa rovnako poďakovať kňazom, rehoľníkom, rehoľniciam a laikom za 
ochotu, s ktorou sa veľkoryso a horlivo zapojili do náročnej prípravy 
Apoštolskej cesty. Dúfam, že aj vďaka nej budú môcť veriaci rásť k úcte k 
Ježišovi Kristovi, v príslušnosti k Svätej Matke CIrkvi a v misionárskom 
duchu. Uchovávam si v srdci spomienku prekypujúcu vďačnosťou za Vás 
všetkých. Uisťujem Vás o mojich modlitbách a prosím, aby ste sa aj Vy 
modlili za mňa. Nech Vás požehnáva Pán Ježiš a nech Vás ochraňuje 
Preblahoslavená Panna Mária. Bratsky, pápež František 
Biskupi sa stretli na jubilejnom 100. plenárnom zasadnutí v Badíne 
Spoločne pripravili a zaslali poďakovanie Svätému Otcovi, v mene svojom i 
všetkých veriacich.  Zároveň sa zhodli na potrebe zdôrazniť poďakovanie tým, 
ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení tejto vzácnej návštevy. 
„Vážime si a ďakujeme pani prezidentke Zuzane Čaputovej za pozvanie, ktoré 
Svätému Otcovi predložila, taktiež všetkým predstaviteľom Slovenskej 
republiky, ktorí sa k jej iniciatíve pridali. Ďakujeme za veľkú pomoc a podporu 
vláde Slovenskej republiky, jej jednotlivým rezortom ako aj pracovníkom 
prezidentskej kancelárie za dlhodobú ochotu a ústretovosť. Naše poďakovanie 
chceme zopakovať aj policajtom a vojakom, osobitným spôsobom 
predstaviteľom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, taktiež hasičom a 
zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa 
zapojili do realizácie apoštolskej cesty. Samozrejme, ďakujeme autorom 
duchovnej prípravy, jednotlivým miestnym organizátorom, architektom, 
stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým 
účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o logistiku, ako aj tým, ktorí 
pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám. Osobitným spôsobom 
ďakujeme dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí odviedli výbornú službu. 
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: Nech Pán Boh všetkých odmení a požehná!“ 
Biskupi si všimli správy o vyhrážkach či dokonca útokoch na lekárov a 
odborníkov, ktorí sa angažujú v boji proti pandémii a jej dôsledkom. Takéto 
vyhrážky a útoky biskupi pokladajú za absolútne neprijateľné. Čosi také nijako 
nezodpovedá duchu Kristovho evanjelia, ani duchu spolunažívania v 
občianskej spoločnosti. Lekárom a odborníkom, ktorí sa stali terčami útokov 
biskupi vyjadrujú svoju blízkosť a podporu a prosia zároveň veriacich, aby 
žiadne prejavy nepriateľstva vo svojom okolí nedopustili. 
List biskupov Slovenska ohľadom pozvania k zapojeniu sa do 
synodálneho procesu 
Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i 
seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, 
ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich 
diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. Témou tohto 
podujatia je „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Tá 
spočíva v spoločnom kráčaní, vo vzájomnom počúvaní sa a v načúvaní Ducha 
Svätého pri ohlasovaní evanjelia. Kľúčové slová "spoločenstvo, spoluúčasť a 
misia" podčiarkujú, že práve ohlasovanie evanjelia je tým cieľom, na ktorého 
sledovaní máme mať účasť všetci ako spoločenstvo veriacich v Krista. Chceme 
hľadať odpoveď na otázku ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia 
dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, 
aby sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás teda na cestu dialógu a dôvery  
vo vedenie Ducha Svätého! Prvé informácie môžete nájsť na stránke 
www.synoda.sk (prípadne na diecéznej stránke...). Prosíme vás, aby ste sa s 
ňou oboznámili: na jej základe už čoskoro spustíme synodálne iniciatívy. 
Ďakujeme Vám za Váš záujem i modlitby za synodálnu cestu, ku ktorej nás 
vedie Svätý Otec František. S odvahou a dôverou k Duchu Svätému na ňu 
vykročme! Pozdravujú Vás a zo srdca Vám žehnajú Vaši otcovia biskupi. 
 

Synodálny proces: Učiť sa to, čo znamená žiť spoluzodpovednosť za Cirkev V 
nedeľu 10. októbra 2021 bol otvorený vo Svätopeterskej bazilike vo Vatikáne 
pápežom Františkom tzv.Synodálny proces. Synodalita znamená "spoločné 
putovanie" a označuje dynamickú víziu Cirkvi, ktorá putuje naprieč dejinami za (a so) 
svojím Pánom, Ježišom Kristom. Tento obraz zdôrazňujú prípravné dokumenty, ktoré 
boli k tejto téme vydané. Ježiš, ktorý seba samého predstavuje ako cestu, nás nabáda, 
aby sme my tiež vyšli. Putovanie je metafora nášho vlastného rozhodnutia o zmene 
pohľadu, perspektívy videnia. Putovanie je teda hlboko duchovnou záležitosťou. 
máme (a musíme!) ho uchopiť ako duchovnú skúsenosť a príležitosť k obráteniu, 
konverziu, nielen nás samých, jednotlivcov, ale aj celej Cirkvi. Synodálny proces sa 

začína v našich diecézach v nedeľu 17. októbra 2021.  Jeho túžbou a cieľom je 
povzbudiť vo všetkých pokrstených vedomie toho, že sú živým chrámom Ducha 
Svätého, ktorý v nich prebýva a skrze nich sa chce prihovárať. Všetci pokrstení sú 
nositeľmi "všeobecného kňazstva veriacich", a preto sa každý z nás stáva nositeľom 
prorockého poslania Ježiša Krista. My všetci sa stávame súčasťou "Cirkvi, ktorá učí", 
ale aj "Cirkvi, ktorá sa učí". Učiť sa to, čo znamená žiť spoluzodpovednosť za Cirkev. 
Pre koho je otvorený tento synodálny proces? Kto sa môže na ňom zúčastniť? 
Podľa prípravných dokumentov sa na tomto procese môže zúčastniť ktokoľvek. 
Primárne celý "Boží ľud": to sú všetci, kto tvoria Cirkev ako štruktúrované 
spoločenstvo: od jednotlivých pokrstených, cez kňazov až po biskupov. Toto je 
dôležité, nejde tu o nejaký akt reformy, ktorá by zrazu odobrala niektorej z týchto 
skupín cirkvi ich slovo. Všetci sú nabádaní k tomu, aby sa zapojili v pracovných 
skupinkách, premýšľali a vzájomne sa zdieľali nad témami, ktorá nás zaujímajú. Ba 
čo viac, prípravné dokumenty zdôrazňujú, že máme pozývať do týchto stretnutí 
všetkých, aj tých, ktorí opustili cirkev z dôvodu vlastnej negatívnej skúsenosti, tých, 
ktorí prežívajú akékoľvek zranenia zo stretnutia s Cirkvou; ale aj členmi iných 
kresťanských cirkví alebo iných náboženstiev, úplne každého, kto má záujem zapojiť 
sa takto do spoločného diela. Celý synodálny proces sa odvíja od 10 tém (napr. Čo pre 
nás ako cirkev znamená "spoločné putovanie", či je hlas nejakej skupiny osôb v 
Cirkvi marginalizovaný, aká je realita spoluzodpovednosti za rozhodovacie procesy v 
našich cirkevných spoločenstvách). To všetko sa snaží zrkadliť jednu jedinú otázku 
uvedenú v prípravných dokumentoch: Synodálna cirkev pri hlásaní evanjelia "putuje 
spoločne". Ako sa toto "spoločné putovanie" aktuálne uskutočňuje vo vašej miestnej 
cirkvi? K akým krokom nás nabáda Duch Svätý, aby toto spoločné putovanie bolo 
intenzívnejšie? 
Akou formou konkrétne sa môžeme zapojiť do spoluúčasti na tomto synodálnom 
procese? Povzbudiť a vyzvať všetkých, aby sa vo svojich farnostiach (či v iných 
cirkevných spoločenstvách, napr. v rehoľných komunitách, cirkevných školách atď.) 
zapojili do tohto procesu spoločného rozprávania a počúvania, a to konkrétne 
vznikom pracovnej skupinky, ktorú bude tvoriť 5-10 ľudí. Pracujeme na príprave 
formy, ako tieto stretnutia pracovných skupiniek budú prebiehať. Teda aby išlo 
vopred o jasne vymedzený časový úsek, v ktorom bude po chvíli spoločnej modlitby a 
rozjímania vybraného úryvku Svätého Písma daný každému čas jednak na vyjadrenie 
vlastných podnetov a jednak k načúvanie názorov druhých. To všetko povedie k 
vypracovaniu spísaného záverečného zhrnutia zo stretnutia tejto pracovnej skupinky, 
ktoré sa stane súčasťou diecéznej syntézy. Čas na stretávanie pracovných skupiniek 
bude reálne v rozmedzí od konca októbra 2021 do konca januára 2022. Následne bude 
vypracovaná diecézna a potom národná syntéza, ktorá bude odoslaná na Generálny 
sekretariát synody biskupov do Vatikánu. 

_____________________________________________________________ 
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. 


