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Pondelok             8/11 
Féria 

Senné 

Jastrabie 
18.00 
17.00 

zdr.B.p. Monika Čičáková, živ.jub. 
zdr.B.p. Mária a rod. Ondová 

Utorok               9/11 
výr. posviacky Lateránskej 

baziliky v Ríme, sviatok 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Ján a Kamila Hreškoví a ich rodičia 
zdr.B.p. Viera Bakajsová, živ.jub. 

Streda               10/11 
sv. Lev Veľký, sp. 

   

Štvrtok              11/11 
sv. Martin z Tour, sp. 

Senné 
Jastrabie 

18.00
17.00 

zdr.B.p. Martin Tkáč, živ.jub. 
zdr.B.p. Lenka a Eduard (p.Ondová) 

Piatok                 12/11 
sv. Jozafát, sp. 

Senné  7.30 +Michal a Anna Čižmarikoví a rodičia 

Sobota               13/11 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné 17.30 +Ján Bali Hudák, 30.deň 

Nedeľa         14/11 
 

33.nedeľa cez rok B 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Štefan a Mária Halasoví 
za farnosť 
+Zuzana a Ján Jurkoví 

 

Oznamy - 12.11. a 19.11.2021 stretnutie birmovancov nebude. 
- na budúcu nedeľu je 5.svetový deň chudobných. 
- 16.11.2021 je 25.výročie konsakrácie–posviacky kostola v Jastrabí. 
Milodary na kostol: zvonček 31.10.2021:Senné74€, Jastrabie 35.50, Palín51€.; 
1.11.2021: Senné 62.44, Palín 79.50. Na kostol v Palíne: 110€. Na kostol 
v Jastrabí bohuznáma 20€. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre 
chrám a farnosť!  
Dušičkové odpustky sa rozširujú na celý november 
Úplné odpustky pre duše v očistci je možné získať po celý mesiac november 2021. 
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. 
úplné odpustky 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.  
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, ako náhle 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. 

  Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
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Posolstvo Svätého Otca Františka na 5. svetový deň chudobných 
33. nedeľa cezročného obdobia, 14. november 2021 
„Chudobných máte vždy medzi sebou“ (Mk 14, 7) 
1. „Chudobných máte vždy medzi sebou“ (Mk 14, 7). Ježiš vyriekol tieto slová 
niekoľko dní pred Veľkou nocou v Betánii, pri obede v dome istého Šimona, 
prezývaného „Malomocný“. Podľa evanjelistovho rozprávania tam vošla žena s 
alabastrovou nádobou plnou vzácneho nardového oleja a vyliala ho Ježišovi na 
hlavu.  
Toto gesto vyvolalo veľký údiv a následne bolo dvojako interpretované. 
Prvá interpretácia pochádzala od niektorých rozhorčených prítomných, 
vrátane učeníkov, ktorí po zvážení ceny oleja, približne 300 denárov, čo sa 
rovnalo ročnému príjmu robotníka, vyjadrili názor, že by bolo lepšie olej 
predať a peniaze rozdať chudobným. Podľa Jánovho evanjelia zastával takýto 
postoj Judáš: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich 
chudobným?“  A evanjelista poznamenáva: „Nepovedal to preto, že mu šlo o 
chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali“. Nie 
náhodou vyšla táto tvrdá kritika práve z úst zradcu: ukazuje, že tí, čo nemajú v 
úcte chudobných, zrádzajú Ježišovo učenie a nemôžu byť jeho učeníkmi. 
Pripomeňme si v tejto súvislosti silné Origenove slová: „Zdalo sa, že Judáš je 
ustarostený kvôli chudobným [...]. Ak ešte teraz existuje niekto, kto nosí 
,mešecʻ cirkvi a vyjadruje sa v prospech chudobných ako Judáš, no potom si 
vezme to, čo je doň vložené, nech má podiel aj na jeho údele“. 
Druhá interpretácia pochádza od samotného Ježiša a umožňuje nám pochopiť 
hlboký zmysel gesta, ktoré žena urobila. Ježiš hovorí: „Nechajte ju! Prečo ju 
trápite? Urobila mi dobrý skutok“. Vie totiž, že jeho smrť sa blíži a vidí v 
tomto geste anticipáciu pomazania svojho mŕtveho tela pred jeho uložením do 
hrobu. Ježišov pohľad presahuje všetku predstavivosť jeho spolustolovníkov. 
Ježiš im pripomína, že prvým chudobným je on sám, on je najchudobnejším z 
chudobných, pretože reprezentuje ich všetkých. A tiež v mene chudobných, 
osamelých, vylúčených a diskriminovaných prijíma Boží Syn gesto tejto ženy. 
Ona totiž so svojou typicky ženskou citlivosťou ukazuje, že ako jediná chápe 
Pánov duševný stav. Táto anonymná žena, ktorá možno preto predstavuje celý 



ženský svet, po stáročia zbavený vlastného hlasu a znášajúci násilie, ako prvá 
poukazuje na významnú prítomnosť žien počas vrcholných momentov 
Kristovho života: pri jeho ukrižovaní, smrti a ukladaní do hrobu, ako aj pri jeho 
zjavení sa ako Zmŕtvychvstalého.  
Ženy, ktoré boli tak často diskriminované a bol im odopieraný prístup k 
zodpovedným miestam, sa na stránkach evanjelia stávajú, naopak, hlavnými 
postavami v dejinách Zjavenia. Veľmi výrečné je Ježišovo záverečné 
vyjadrenie, ktoré túto ženu spája s dôležitým evanjelizačným poslaním: „Veru, 
hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na 
jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila“. 
2. Táto silná „empatia“ medzi Ježišom a ženou a spôsob, akým on interpretuje 
jej pomazanie, v kontraste s rozhorčeným pohľadom Judáša a ostatných, otvára 
cestu pre plodnú reflexiu o nerozlučnom spojení medzi Ježišom, chudobnými a 
ohlasovaním evanjelia.  
Božia tvár, ktorú Ježiš zjavuje, je tvárou Otca pre chudobných a nablízku 
chudobným. Celé Ježišovo dielo potvrdzuje, že chudoba nie je dôsledkom 
nešťastného osudu, ale konkrétnym znakom jeho prítomnosti medzi nami. 
Nenachádzame Ježiša vtedy a tam, kde chceme, ale spoznávame ho v živote 
chudobných, v ich utrpení a biede, spojených často s neľudskými 
podmienkami, v ktorých sú prinútení žiť. Nikdy neprestanem opakovať, že 
chudobní sú skutočnými evanjelizátormi, pretože boli ako prví evanjelizovaní a 
povolaní mať účasť na Pánovej blaženosti v jeho kráľovstve.  
Chudobní v akýchkoľvek podmienkach a hocikde na svete nás evanjelizujú, 
pretože nám umožňujú zakaždým nanovo uvidieť pravé črty Otcovej tváre. 
„Oni nás môžu veľa naučiť. Okrem toho, že participujú na sensus fidei, 
poznajú trpiaceho Krista skrze svoje vlastné trápenia. Je potrebné, aby sme sa 
nimi všetci nechali evanjelizovať. Nová evanjelizácia je pozvaním spoznať 
spásonosnú silu pôsobiacu v ich životoch a dať im na ceste Cirkvi centrálne 
miesto. Sme povolaní, aby sme v nich objavili Krista; aby sme im prepožičali 
svoj hlas, ktorý im pomôže v ich problémoch, ale sme povolaní aj na to, aby 
sme boli ich priateľmi; aby sme ich počúvali, chápali a prijímali tajomnú 
múdrosť, ktorú nám Boh chce dať ich prostredníctvom. Naša úloha spočíva 
nielen v činnostiach alebo programoch pomoci a podpory; to, čo Duch Svätý 
uvádza do pohybu, nie je prehnaný aktivizmus, ale predovšetkým pozornosť 
venovaná druhému tak, akoby sme ho pokladali za seba samého. Táto 
pozornosť lásky je začiatkom skutočnej starostlivosti o jeho osobu a inšpiruje 
ma, aby som účinne hľadal jeho dobro“. 
3. Ježiš nielenže stojí na strane chudobných, ale prežíva s nimi rovnaký osud. 
To je silné ponaučenie pre jeho učeníkov v každej dobe. Jeho slová 
„chudobných máte vždy medzi sebou“ naznačujú toto: ich prítomnosť medzi 
nami je trvalá, no nesmie sa stať zvykom, ktorý vedie k ľahostajnosti, ale mala 

by viesť skôr k účasti na ich živote, ktorú nemožno delegovať na druhých. 
Chudobní nie sú ľudia „zvonka“ spoločenstva, ale sú to naši bratia a sestry, s 
ktorými máme účasť na ich utrpení, aby sme zmiernili ich biedu a vylúčenie, 
aby im bola navrátená dôstojnosť, ktorú stratili, a zaistená nevyhnutná sociálna 
inklúzia. Okrem toho vieme, že každé dobročinné gesto predpokladá 
dobrodincu a príjemcu, pokým vzájomná spoluúčasť umožňuje rozvoj bratstva. 
Almužna je niečím príležitostným, avšak spoluúčasť je trvalá. Pri almužne 
hrozí, že pre darcu bude zadosťučinením a pre prijímateľa ponížením; 
spoluúčasť posilňuje solidaritu a vytvára nevyhnutné predpoklady na 
dosiahnutie spravodlivosti. Skrátka, ak chcú veriaci vidieť osobne Krista a 
dotknúť sa ho rukou, vedia, kam sa obrátiť: chudobní sú sviatosťou Ježiša, 
reprezentujú jeho osobu a odkazujú na neho.  
Máme veľa príkladov svätých mužov a žien, ktorí si za svoj životný program 
zvolili účasť na živote chudobných. Medzi inými mám na mysli P. Damiána de 
Veuster, svätého apoštola malomocných. Veľkodušne odpovedal na povolanie 
ísť na ostrov Molokai, ktorý sa stal getom prístupným len pre malomocných, 
aby tam s nimi žil a zomrel. Pustil sa do práce a urobil všetko pre to, aby bol 
život týchto úbohých a vylúčených chorých hodný žitia. Stal sa lekárom aj 
ošetrovateľom, nedbajúc na riziko, ktoré podstupuje, a priniesol do tejto 
„kolónie smrti“ – ako zvykli ostrov nazývať – svetlo lásky. Aj jeho postihlo 
malomocenstvo, znak totálnej účasti na živote bratov a sestier, pre ktorých 
obetoval svoj vlastný život. Jeho svedectvo je veľmi aktuálne aj v našich 
dňoch, poznačených pandémiou koronavírusu: Božie milosrdenstvo zaiste 
pôsobí v srdciach mnohých, ktorí sa svojou konkrétnou spoluúčasťou v úplnej 
tichosti obetujú pre tých najchudobnejších. 
4. Musíme teda s hlbokým presvedčením nasledovať Pánovo pozvanie: 
„Kajajte sa a verte evanjeliu“. Toto kajanie a obrátenie spočíva v prvom rade v 
tom, že otvorí naše srdcia, aby sme spoznali rozličné prejavy chudoby a 
zjavovali Božie kráľovstvo tým, že budeme viesť život v zhode s vyznávanou 
vierou. Chudobní sú často považovaní za vylúčených, teda za kategóriu, ktorá 
si vyžaduje osobitnú charitatívnu službu. Nasledovanie Ježiša si preto žiada 
zmenu zmýšľania a prijatie výzvy participovať a deliť sa s nimi. Stať sa jeho 
učeníkom znamená prijať rozhodnutie, že nebudeme zhromažďovať svetské 
poklady, ktoré nám poskytujú ilúziu v skutočnosti krehkej a prchavej istoty.  
 

_____________________________________________________________ 

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 tlačsú 0,10 €. 

číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 
 


