
33.nedeľa cez rok B, 14.11.2021 
 

Pondelok             15/11 
Féria, sv. Albert Veľký 

  
 

Utorok               16/11 
sv.Margita, sv. Gertrúda 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

zdr.B.p.Valéria s rodinou, živ.jub. 
 

Streda               17/11 
sv.Alžbeta Uhorská, sviatok 

Senné 
Jastrabie 

18.00
17.00 

+Marián Dzvoník, pohrebná  
+AlžbetaVlaháčová,Július a +zrodiny 

Štvrtok              18/11 
Féria 

Senné  7.30 +Ján Macko z Košíc 

Piatok                 19/11 
Féria 

   

Sobota               20/11 
Féria, P.Mária v sobotu 
bl.Anna Kolesárová, sp. 

Senné 17.30 zdr.B.p. Zuzana a rodina Vaňová 

Nedeľa         21/11 
 

34.nedeľa cez rok B 
Krista Kráľa 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

11.00 
 9.00 
10.00 
 8.00 

+Alexander Obšitník, ned.66r. 
zdr.B.p. Lenka a Eduard (p.Ondová) 
+Ján,Helena,Vojtech,Alžbeta, Mária 
za farnosť 

 

Oznamy - 19.11.2021 stretnutie birmovancov nebude. 
- 16.11.2021 je 25.výročie konsakrácie-posviacky kostola v Jastrabí. 
- 17.11.2021 je spomienka na sv.Alžbetu Uhorskú, patrónku mesta Košice 
a titul, komu je zasvätený katedrálny chrám našej Košickej arcidiecézy. 
- na budúcu nedeľu je Slávnosť Krista Kráľa, končí sa cirkevný rok. 
- 20.11. v sobotu je liturgická spomienka na blahoslavenú Annu Kolesárovu.  
- od 15.11. do 21.11.2021 bude Týždeň Cirkvi pre mladých. Budú prebiehať 
pre mladých online prenosy a aj celotýždňová modlitbová reťaz mladých za 
mladých. Na Zimnon štadióne v Prešove bude 15.11. o19.30 Godzone Tour. 
- dnes v nedeľu je 5.svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež 
František apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016.  Chce pozvať 
celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobných, slabým a tým, 
ktorých dôstojnosť je pošliapavaná. V spoločných modlitbách veriacich 
pridávam prosbu za chudobných, slabých a marginalizovaných a pamätám na 
tento úmysel aj pri eucharistickej adorácii alebo pobožnostiach a iných 
modlitbách. 
Milodary na kostol: zvonček 7.11.2021:Senné52.24, Jastrabie 82.40, Palín . 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť!  

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 46 
 

Posolstvo Svätého Otca Františka na 5. svetový deň chudobných 
33. nedeľa cezročného obdobia,Chudobných máte vždy medzi sebou, Mk 14, 7) 
Navyše si to vyžaduje ochotu oslobodiť sa od akéhokoľvek puta, ktoré nám bráni 
dosiahnuť pravé šťastie a blaženosť, a teda spoznať to, čo je trvalé a čo nemôže 
byť zničené ničím a nikým. Ježišovo učenie ide aj v tomto prípade proti prúdu, 
pretože prisľubuje to, čo môžeme vidieť a zakúsiť s absolútnou istotou iba očami 
viery. Ak sa človek nerozhodne byť chudobným s ohľadom na prchavé bohatstvá, 
svetskú moc a márnu slávu, nikdy nebude schopný darovať z lásky svoj život; 
bude žiť rozpoltený život, plný dobrých predsavzatí, no neúčinný, pokiaľ ide o 
premenu sveta. Ide preto o rozhodné otvorenie sa Kristovej milosti, ktorá z nás 
môže spraviť svedkov jeho bezhraničnej lásky a navrátiť dôveryhodnosť našej 
prítomnosti vo svete. 
5. Kristovo evanjelium nás pobáda, aby sme venovali osobitnú pozornosť 
chudobným a vyžaduje od nás, aby sme spoznali až príliš mnohé formy morálneho 
a sociálneho neporiadku, ktoré stále generujú nové formy chudoby. Zdá sa, že 
čoraz väčšmi sa presadzuje názor, že chudobní sú nielen zodpovední za svoju 
situáciu, ale predstavujú neznesiteľné bremeno pre ekonomický systém, ktorý 
stavia do centra záujmy niektorých privilegovaných skupín. Trh, ktorý ignoruje 
alebo selektuje etické princípy, vytvára neľudské podmienky, ktoré majú dopad na 
ľudí, čo už beztak žijú v zložitých podmienkach. Preto sme svedkami vytvárania 
stále nových pascí chudoby a vylúčenia, spôsobených ekonomickými a finančnými 
aktérmi bez škrupúľ, ktorí nemajú nijaký zmysel pre ľudskosť a sociálnu 
zodpovednosť. Pandémia: znásobila počty chudobných a naďalej klope na dvere 
miliónov ľudí a aj tam, kde neprináša utrpenie a smrť, znamená predzvesť 
chudoby. Počet chudobných nadmieru stúpa a žiaľ, ešte nasledujúce mesiace bude. 
Niektoré krajiny sú postihnuté vážnymi dôsledkami pandémie, takže tí 
najzraniteľnejší sú ochudobnení aj o to najnevyhnutnejšie. Dlhé rady pred 
vývarovňami pre chudobných sú konkrétnym znakom tejto zhoršenej situácie. 
Pozornosť si vyžaduje nájdenie vhodnejších riešení, ako premôcť vírus na svetovej 
úrovni bez toho, aby sa pritom sledovali skupinové záujmy. Zvlášť naliehavá je 
konkrétna pomoc tým, čo prišli o prácu, lebo to dramaticky postihlo mnohých 
otcov rodín, ženy a mladých ľudí. Veľmi dôležitým prínosom v tejto oblasti, spolu 
s dlhodobými projektmi ľudského rozvoja, už dnes je a naďalej bude sociálna 
solidarita a veľkodušnosť, ktorú mnohí ľudia, preukázali. 



6. Ako možno konkrétne reagovať na milióny chudobných, ktorí sa často 
stretávajú len s ľahostajnosťou, ak dokonca necítia, že sú príťažou? Akú cestu 
musí spravodlivosť prejsť, aby sa sociálne rozdiely dali prekonať a mohla byť 
ľuďom navrátená ich tak často pošliapaná dôstojnosť? Individualistický štýl života 
je spoluzodpovedný za vytváranie chudoby a často na chudobných zvaľuje všetku 
zodpovednosť za ich situáciu. Chudoba však nie je dôsledkom osudu, je 
dôsledkom egoizmu. Preto je rozhodujúce naštartovať rozvojové procesy, pri 
ktorých sa využijú schopnosti všetkých, aby komplementárnosť kompetencií a 
rozdielnosť úloh mohli viesť k spoločnému zdroju participácie. Existujú mnohé 
formy chudoby „bohatých“, ktoré by mohli byť vďaka bohatstvu „chudobných“ 
vyliečené, ak by sa navzájom stretli a spoznali! Nikto nie je taký chudobný, aby na 
oplátku nemohol dať niečo zo seba. Chudobní nesmú byť len prijímateľmi; musia 
byť postavení do situácie, kde sami môžu dávať, pretože oni dobre vedia, ako to 
robiť. Koľko prípadov vzájomnej spoluúčasti máme pred očami! Chudobní nás 
často učia solidarite a spoluúčasti. Je pravda, že sú to ľudia, ktorým niečo chýba, 
často im chýba mnohé, ba dokonca aj to nevyhnutné, ale nechýba im úplne všetko, 
pretože im ostáva dôstojnosť Božích detí, ktorú im nič a nikto nemôže odňať. 
7. Je potrebný odlišný prístup k chudobe. Ide o výzvu, ktorej sa musia vlády a 
svetové inštitúcie venovať v predvídavom sociálnom modeli, schopnom 
uspokojivo reagovať na nové formy chudoby, ktoré postihujú svet a ktoré 
rozhodujúcim spôsobom poznačia budúce desaťročia. Ak budú chudobní vytlačení 
na okraj, akoby boli zodpovední za svoju situáciu, potom sa samotný koncept 
demokracie ocitne v kríze a každá sociálna politika bude odsúdená na stroskotanie. 
S veľkou pokorou musíme priznať, že sme často nekompetentní, pokiaľ ide o 
chudobných. Hovoríme o nich abstraktne, obmedzujeme sa len na štatistiky a 
chceme zapôsobiť nejakým dokumentárnym filmom. Chudoba má, naopak, viesť 
ku kreatívnemu projektovému plánovaniu, ktoré umožní rozvoj efektívnej slobody, 
vďaka ktorej môže každý človek realizovať svoj život vlastnými silami. Musíme 
sa odpútať od iluzórnej predstavy, že vlastníctvo finančných zdrojov umožňuje 
slobodu a jej rast. Účinná služba chudobným podnecuje ku konaniu a umožňuje 
nachádzať adekvátnejšie formy ako povzbudiť a podporiť túto časť ľudstva, ktorá 
je často anonymná a nemá vlastný hlas, no nesie v sebe tvár Spasiteľa prosiaceho o 
pomoc. 8. výzva, aby sme nikdy nepremárnili príležitosť konať dobro, ktorá sa 
nám ponúka. „Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným, nezatvrdíš si srdce 
a nezatvoríš ruku, lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čoho má nedostatok. 
Štedro mu daj a nerob nič ľstivé, keď mu budeš pomáhať v biede, aby ťa 
požehnával Pán, tvoj Boh, vo všetkej tvojej práci a v každom tvojom podujatí. 
Chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si 
otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou 
bývať v krajine“. Sv.Pavol vyzýva kresťanov z jeho spoločenstiev, aby 
podporovali chudobných z prvého kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme a aby 
to robili „nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje“. Nejde 

teda o to, aby sme uľavili svojmu svedomie tým, že dáme nejakú almužnu, ale 
skôr o to, aby sme sa vzopreli kultúre ľahostajnosti a nespravodlivosti 
ovplyvňujúcej prístup k chudobným. slová sv.Jána Zlatoústeho: „Kto chce konať 
veľkodušne, nesmie vyžadovať od núdzneho vyúčtovanie, ale má mu pomáhať 
zmierniť jeho chudobu a uspokojiť jeho potreby. Chudobný má len jedného 
advokáta: svoju chudobu a podmienky, v ktorých sa nachádza. A preto od neho 
nežiadajme iné. A aj keby to bol najväčší hriešnik na svete, ak mu chýba 
nevyhnutná potrava, osloboď ho od hladu, Milosrdný človek je prístavom pre 
núdznych: prístav prijme všetkých stroskotancov a vyslobodí ich z 
nebezpečenstva, či už sú spravodliví alebo nespravodliví, len preto, že sa 
nachádzajú v nebezpečenstve, prístav ich prijme do úkrytu svojej zátoky. Aj ty 
teda, keď vidíš na zemi človeka, ktorý stroskotal a ocitol sa v chudobe, nesúď ho, 
nežiadaj od neho vyúčtovanie, ale vysloboď ho z nešťastia“. 
9. Rozhodujúce je, aby vzrastala citlivosť pre pochopenie potrieb chudobných, 
ktoré sú v meniacich sa podmienkach života vždy iné. Dnes sme totiž v 
ekonomicky rozvinutejších častiach sveta menej ako v minulosti ochotní 
konfrontovať sa s chudobou. Pre stav relatívneho blahobytu, na ktorý sme si 
privykli, je pre nás ťažšie prijať obete a obmedzenia. Sme pripravení na všetko, 
avšak nie na to, aby sme prišli o to, čo je ľahko nadobudnutým ovocím. Upadáme 
tak do stavu istej nevraživosti, kŕčovitej podráždenosti či požiadaviek, ktoré vedú 
k strachu, hnevu a v niektorých prípadoch aj k násiliu. Musíme byť otvorení, aby 
sme čítali znamenia čias, ktoré ukazujú nové spôsoby, ako byť evanjelizátormi v 
súčasnom svete. Bezprostredná pomoc, ktorou reagujeme na potreby chudobných, 
nesmie brániť tomu, aby sme boli predvídaví a hľadali nové znaky kresťanskej 
lásky a charity v reakcii na nové druhy chudoby, ktoré dnes ľudstvo prežíva. 
Želám si, aby sa Svetový deň chudobných, ktorý slávime už piaty rok, dokázal 
čoraz viac zakoreniť v našich miestnych cirkvách a aby sa otvoril evanjelizačnému 
pohybu, ktorý stretáva chudobných predovšetkým tam, kde sa nachádzajú. 
Nemôžeme čakať, že zaklopú na naše dvere. Je naliehavo potrebné, aby sme za 
nimi išli do ich domov, nemocníc a domovov sociálnych služieb, na ulice a do 
tmavých kútov, kde sa často ukrývajú, do útulkov a azylových centier... Je dôležité 
pochopiť, ako sa cítia, čo zakúšajú a po čom túžia vo svojom srdci. don Prima 
Mazzlari:„Ja som nikdy nepočítal chudobných, pretože ich nemožno počítať: 
chudobní sa objímajú, nie počítajú“. Chudobní sú medzi nami. Bolo by veľmi 
evanjeliové, ak by sme pravdivo mohli povedať: aj my sme chudobní. Pretože len 
takto ich dokážeme reálne spoznať a spraviť ich súčasťou nášho života a nástrojom 
spásy. pápež František 

_____________________________________________________________ 
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. 


