
 31.nedeľa cez rok B, 31.10.2021 
 

Pondelok             1/11 
Všetkých Svätých 
prikázaný sviatok 

Senné 

Jastrabie 
Palín 
Pobožnosti na 

cintoríne 

 9.15 
10.30 
 8.00 

+Juraj Frajkor 
+Ján Kňežo 
za farnosť 
11.45-Iňačovce 12.15-Jastrabie;  
13.00-Z.Široká;13.30-Palín, 14.00-Senné  

Utorok               2/11 
Spomienka na všetkých 

verných zosnulých 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

18.00 
17.00 
16.00 

za ľud farnosti  
na úmysel sv. Otca 
za všetkých zosnulých 

Streda               3/11 
Féria,sv.Martin dePorres 

Senné  7.30 +Martyn Hannaford, 30.deň 

Štvrtok              4/11 
sv.Karol Borromejský, sp. 

Senné 
Z.Široká 
Palín 

18.00 
17.00 
16.30 

+Jozef Tkáč 
od 16.00 spovedanie 
Gr.kat. liturgia, od 16.00 spovedanie 

Piatok                 5/11 
Féria, sv.Imrich 

1.piatok v mesiaci 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Ján Saboslay 
+Ján Bali Hudák 

Sobota               6/11 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné 

Jastrabie  
 7.00 
 8.30 

Večeradlo,sv.omša,zdr.členov ruž.bratstva 
Večeradlo,sv.omša,zdr.členov ruž.bratstva 

Nedeľa         7/11 
 

32.nedeľa cez rok B 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

zdr.B.p.Monika Čičáková 
zdr.B.p.Henieta Vlaháčová,živ.jub. 
zdr.B.p.František, Anna (p.Sidorová) 

 

Oznamy -5.11.2021 v piatok o18.00 v Sennom je príprava na sviatosť 
birmovania, začína sv.omšou. 
– prvopiatkový týždeň, spovedám pred a po sv.omši. Chorých v Sennom 
navštívim v utorok od 8.00. 
Sv.Oltárna bude vyložená v Palíne v utorok od 15.00, v Jastrabí v piatok 
od16.00, v Sennom v piatok od14.45. 
- Pobožnosť na cintoríne bude v pondelok na Slávnosť Všetkých svätých 
takto: 
Iňačovce 11.45, Jastrabie 12.15, Z.Široká 13.00,Palín 13.30, Senné 14.00hod.  
- Gréckokatolícke pobožnosti na cintoríne budú: v Sennom 10.30, v Jastrabí 
11.30hod., v Z.Širokej 13.30. 
- Sviečkou za nenarodené detí, ktorú si večer 2.11. zapálime vo svojich 
domácnostiach, pripojme sa k modlitbe za úctu k životu. 
Milodary na kostol: zvonček 24.10.2021:Senné73.57, Jastrabie 51.77, Palín 
20.50. Zbierka na misie Senné 98€, Jastrabie 83.50, Palín 20€. Na kostol 
v Sennom: bohuznámy 40€. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre 
chrám a farnosť!  

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 44 
Posolstvo 13. katechéza pápeža Františka z cyklu o Liste Galaťanom 
Kázanie sv.Pavla je celé sústredené na Ježiša a na jeho veľkonočné tajomstvo. 
Veď apoštol sa predstavuje ako zvestovateľ Krista a to Krista ukrižovaného. 
Galaťanom, ktorí sú v pokušení zakladať svoju nábožnosť na dodržiavaní 
predpisov a tradícií, pripomína stredobod spásy a viery: Pánovu smrť a 
zmŕtvychvstanie. Robí to tak, že pred nich stavia realizmus Ježišovho kríža. 
Píše: «Kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus 
ukrižovaný!» Gal3,1. Kto vám počaril, aby vás vzdialil od ukrižovaného 
Krista? Je to pre Galaťanov nelichotivý moment... Aj dnes mnohí hľadajú 
náboženské istoty skôr než živého a pravého Boha, sústreďujú sa na rituály a 
predpisy, namiesto toho, aby celou svojou bytosťou prijali Boha lásky. A toto 
je to pokušenie nových fundamentalistov, ktorým, ako sa zdá, naháňa strach 
cesta, ktorú treba prejsť, a nejdú dopredu, ale vracajú sa späť, lebo sa cítia 
bezpečnejšie: hľadajú istotu Boha, a nie Boha istoty... 
Preto Pavol žiada Galaťanov, aby sa vrátili k tomu podstatnému, k Bohu, ktorý 
nám dáva život v ukrižovanom Kristovi. Ak strácame niť duchovného života, 
ak nás sužujú tisíce problémov a myšlienok, osvojme si Pavlovu radu: 
postavme sa pred Krista na kríži, začnime odznova od neho. Vezmime do rúk 
kríž, pritisnime si ho k srdcu. Alebo zotrvajme v adorácii pred Eucharistiou, 
kde je Ježiš Chlebom rozlámaným pre nás, ukrižovaný, ktorý vstal z mŕtvych, 
Božia moc, ktorá vlieva svoju lásku do našich sŕdc.  
Položme si otázku: Čo sa deje, keď sa v modlitbe stretáme s ukrižovaným 
Ježišom? Deje sa to, čo sa udialo pod krížom: Ježiš odovzdáva Ducha, čiže 
dáva svoj vlastný život. A Duch, ktorý vychádza z Ježišovej Paschy, je 
princípom duchovného života. On je ten, kto mení srdce, nie sú to naše skutky. 
Nie naše konanie, ale pôsobenie Ducha Svätého v nás mení srdce! On je ten, 
kto vedie Cirkev, a my sme povolaní poslúchať jeho pôsobenie, ktoré sa deje 
kdekoľvek a akokoľvek on chce. Na druhej strane práve konštatovanie, že 
Duch Svätý zostúpil na všetkých a že jeho milosť pôsobila bez akéhokoľvek 
vylúčenia, presvedčilo aj tých najviac zaťatých spomedzi apoštolov, že 
Ježišovo evanjelium je určené pre všetkých, a nie len pre zopár 
privilegovaných. A tí, ktorí hľadajú istotu, malú skupinku, jasnosť vecí, tak 
ako kedysi, sa vzďaľujú od Ducha, nedovolia, aby do nich vstúpila sloboda 
Ducha. Život spoločenstva sa teda obnovuje v Duchu Svätom. A je to vždy 



vďaka nemu, že načerpávame pre svoj kresťanský život a napredujeme v 
duchovnom zápase. Duchovný boj. Apoštol predstavuje dva protikladné 
fronty: na jednej strane «skutky tela», na druhej strane «ovocie Ducha». Čo sú 
to skutky tela? Je to správanie, ktoré je v rozpore s Božím Duchom. skutky tela 
sú nie preto, že by na našom ľudskom tele bolo niečo nesprávne alebo zlé. 
Telo je slovo označujúce človeka čisto v jeho pozemskom rozmere, uzavretého 
do seba, v horizontálnom živote, kde sa riadi svetskými inštinktmi a zatvára 
dvere Duchu Svätému, ktorý nás pozdvihuje a otvára voči Bohu a druhým. 
Avšak telo nám tiež pripomína, že toto všetko starne, že všetko sa to pominie, 
podľahne skaze, zatiaľ čo Duch dáva život. Pavol preto menuje skutky tela, 
ktoré sa vzťahujú na sebecké využívanie sexuality, na praktiky mágie, ktoré sú 
modloslužbou, a na to, čo podkopáva medziľudské vzťahy, ako napríklad 
«sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť...» Toto všetko je 
takpovediac ovocím tela, čisto ľudského správania, „chorobne“ ľudského. 
Pretože to, čo je ľudské, má svoje hodnoty, avšak toto tu je „chorobne“ ľudské. 
Ovocie Ducha je naopak «láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, 
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť»: tak hovorí Pavol. Kresťania, ktorí si 
pri krste «obliekli Krista», sú povolaní žiť týmto spôsobom. Dobrým 
duchovným cvičením môže byť napríklad prečítať si zoznam od svätého Pavla 
a pozrieť sa na svoje vlastné správanie, aby sme videli, či tomu zodpovedá, či 
je náš život naozaj podľa Ducha Svätého, či prináša toto ovocie. 
Prináša môj život tieto plody? Lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, 
dobrotu, vernosť, miernosť, zdržanlivosť? Napríklad prvé tri vymenované 
slová sú láska, pokoj a radosť: podľa nich rozpoznávame človeka, v ktorom 
prebýva Duch Svätý. Človek, ktorý je pokojný, radostný a milujúci: v týchto 
troch črtách vidíme pôsobenie Ducha. Toto apoštolovo učenie kladie veľkú 
výzvu aj našim spoločenstvám. Niekedy má ten, kto sa priblíži k Cirkvi, 
dojem, že sa nachádza pred hutnou hromadou príkazov a nariadení: ale to nie, 
toto nie je Cirkev! Takéto môže byť akékoľvek združenie. Nuž, v skutočnosti 
sa nedá zachytiť krásu viery v Ježiša Krista, ak vychádzame z primnohých 
prikázaní a morálnej vízie, ktorá v jej postupujúcom rozvetvení môže spôsobiť, 
že zabudneme na pôvodnú plodnosť lásky, živenú modlitbou, ktorá obdarúva 
pokojom a radostným svedectvom. Rovnako život Ducha, ktorý je vyjadrený 
vo sviatostiach, nemôže byť udúšaný byrokraciou, ktorá bráni prístupu k 
milosti Ducha, pôvodcu obrátenia srdca. A koľkokrát my sami, kňazi či 
biskupi, robíme toľko byrokracie pri udeľovaní nejakej sviatosti, pri prijímaní 
ľudí, že tí v dôsledku toho zareagujú: „Nie, toto sa mi nepáči“ a odídu, 
a nevidia v nás neraz tú silu Ducha, ktorý obnovuje, ktorý nás robí novými. 
Máme teda veľkú zodpovednosť ohlasovať ukrižovaného a vzkrieseného 
Krista, vedení vanutím Ducha lásky. Pretože len táto Láska má moc pritiahnuť 
a zmeniť srdce človeka. 

Senné - rozpis čítaní na mesiac november 
 

Dátum Čítania a prosby 

1.11.2021 Kočišová Božena, Mucha Ladislav, Nemčíková Eva (prosby) 

7.11.2021 BaňasováDanielka, Farkaš Ďurko, Beľanová Jožka (prosby) 

14.11.2021 Miňová Janka, Vojník Pavol ml.,Farkaš Ondrej (prosby) 

21.11.2021 Farkašová Marcelka,Florián Marián, Dušková Jozefina (prosby) 

28.11.2021 Saboslaiová Žofka,DzvoníkováMilka,DupejováHelenka(prosby) 
 

Dušičkové odpustky sa aj tento rok rozširujú na celý november 
V dekréte z 27.októbra2021 sa píše, že Apoštolská penitenciária „potvrdzuje a 
rozširuje na celý mesiac november 2021 všetky duchovné benefíciá udelené. 
Úplné odpustky pre duše v očistci je možné získať po celý mesiac november 
2021. Znamená to, že odpustky pre duše v očistci pre tých, ktorí navštívia 
cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. 
novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni 
si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. 
Dekrét hovorí aj o úplných odpustkoch z 2.novembra, pri príležitosti 
Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne 
navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto 
môžu byť presunuté z 2.novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu 
nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci 
november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z 
domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase 
pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so 
spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, 
akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, 
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána 
Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. 
V dekréte Apoštolskej penitenciárie sa píše:„Z obnovenej veľkodušnosti Cirkvi 
nech veriaci čerpajú zbožné predsavzatia a duchovný elán, aby svoj život 
riadili podľa evanjeliového zákona, v synovskom spoločenstve a oddanosti 
pápežovi, viditeľnému základu a pastierovi Katolíckej cirkvi”. 
 

_____________________________________________________________ 
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. 


