
Krista Kráľa, 34.nedeľa cez rok B, 21.11.2021 
 

Pondelok             22/11 
Sv. Cecília 

Senné 18.00 +Miroslav Vološin 

Utorok               23/11 
sv. Klement, sv. Kolumbán 

Senné 
Jastrabie  

18.00 
17.00 

+Michal a Anna Saboslayoví a ich rodičia 
+Anna, Juraj, Mikuláš Mirdoví 

Streda               24/11 
sv.Ondrej Dung-Lak a spol. 

Senné 
Palín 

17.00 
18.00 

+Zuzana a Ján Gujdanoví a ich rodičia 
+Milan (p.Ulb.) 

Štvrtok              25/11 
sv.Katarína Alexandrijská Senné 18.00 +Gabriela (p.Lukačová) 

Piatok                 26/11 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Ján Hreško a jeho rodičia 
+Michal a Mária Kolibašoví 

Sobota               27/11 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné 
Palín 

17.30 
17.00 

zdr.B.p. Mária a Marián Tkáčoví 
Gr.kat. Liturgia 

Nedeľa         28/11 
 

1.advenná nedeľa  
rok C 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

zdr.B.p. Milan Lukáč ml.s rod.,živ.jub. 
zdr.B.p.Milan a rod. Mesarošová 
zdr.B.p. Katarína 

 

Oznamy – dnes je dobročinná zbierka sv.Alžbety 
- na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. 
- 26.11.2021 v piatok bude stretnutie birmovancov v Sennom  
- dnes je Slávnosť Krista Kráľa, končí sa cirkevný rok. Po sv. omši bude 
modlitba zasvätenia ľudstva Najsv. Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní recitovania 
hymnu „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia;“ môže za obvyklých podmienok 
(čistota od hriechov, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) získať úplné 
odpustky. 
- Na budúcu nedeľu, Prvou adventnou nedeľou sa začína Adventné obdobie.  
- Požehnanie adventných vencov bude na začiatku sv.omše na budúci 
týždeň v Prvú adventnú nedeľu. 
- od 21.11.2021 sa modlíme Deviatnik k sv.Ondrejovi, patrónovi našej Košickej 
arcidiecézy a povzbudzujem všetkých aby ako náš patrón sv.Ondrej aj my verne 
nesme kríž pandémie. 
Milodary na kostol: zvonček 14.11.2021: Senné 72.50, Jastrabie 48.10, 
Palín50.80€.;  
Na kostol v Sennom: 50€ rodina Š. Kicková, na kostol v Jastrabí: 50€ rod.Cyrila 
Mráza, 50€ bohuznáma, 50€ Jozef Mráz. Pán Boh zaplať za Váš milodar 
a službu pre chrám a farnosť!  

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 47 
 

Vyhlásenie Konferencie Biskupov Slovenska k podpore očkovania 
Drahí bratia a sestry, obraciame sa na vás s prosbou o vypočutie, aby naše 
kresťanské spoločenstvo v dôležitej chvíli zaujalo správny postoj. Sledujeme 
rastúce počty nakazených a zomierajúcich na Covid a zárovň rastúci počet 
vyčerpaných lekárov a zdravotníkov, z čoho hrozí bezprostredný kolaps 
nemocníc. Sme presvedčení, že práve očkovanie je veľká pomoc pre 
zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov. Zaočkovaním 
chránime nielen seba, ale aj druhých. Tak ako to vyjadril Svätý Otec: 
zaočkovať sa je prejavom lásky voči blížnemu. Kto pochybuje, nech sa 
rozhodne práve preto, že kresťanským povolaním je starať sa nielen o seba, ale 
aj o blížnych a pomáhať im na ceste života. Naberme odvahu a spravme tento 
krok z lásky k druhým, k slabším, k ohrozeným. Naliehame na kňazov, aby 
šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania a zároveň dodržiavali 
hygienické pravidlá. To je v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým 
prejavom našej viery v Boha, ktorý nám zveril svet i blížnych do opatery. A to 
je aj skutočným prejavom nášho uvedomelého, konzistentného postoja za 
život. Vypočujte, drahí bratia a sestry, tento náš hlas a modlite sa i 
povzbudzujte spolu s nami, aby si ľudia nezatvrdzovali svoje srdcia a 
neodmietali prostriedok, ktorý máme na pomoc v utrpení. 
Žehnajú vám vaši katolícki biskupi Slovenska. Dňa 16.11.2021 
Posolstvo pápeža Františka na 36. svetový deň mládeže, 21.11.2021  
Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl  (porov. Sk 26,16) 
Drahí mladí! Znova by som vás rád vzal za ruku a spoločne s vami pokračoval 
na duchovnej ceste, ktorá vedie k Svetovým dňom mládeže 2023 v Lisabone. 
Minulý rok, krátko predtým, ako sa rozšírila pandémia, som podpísal posolstvo, 
ktorého témou bolo Mládenec, hovorím ti, vstaň!  (Lk 7, 14). Vo svojej 
prozreteľnosti nás Pán už vtedy chcel pripraviť na ťažkú skúšku, ktorú práve 
prežívame. Všade vo svete ľudia trpia v dôsledku straty svojich blízkych a 
sociálnej izolácie. Zdravotné riziká zabránili aj vám, mladým – ktorí ste 
prirodzene orientovaní navonok – vychádzať von a ísť do školy, na univerzitu, 
do práce, aby ste sa spolu stretli... Ocitli ste sa v náročnej situácii, akej ste neboli 
zvyknutí čeliť. Tí, ktorí to ťažšie zvládali a nenašli podporu, sa cítili 
dezorientovaní. Boli ponorení v rôznych problémoch, či už rodinných, alebo 



spojených s nezamestnanosťou, depresiou, osamelosťou alebo závislosťou, 
nehovoriac o nahromadenom strese, napätiach a výbuchoch hnevu, o raste 
násilia. 
No, vďaka Bohu, to je len jedna strana mince. Ak nám táto skúška ukázala naše 
slabosti, ukázala nám aj naše cnosti, medziiným našu ochotu k solidarite. V 
každej časti sveta sme videli mnohých ľudí, medzi nimi aj veľa mladých, ktorí 
pomáhali zachraňovať životy, zasievali nádej, bránili slobodu a spravodlivosť, 
pôsobili ako tvorcovia pokoja a budovatelia mostov. 
Keď upadne mladý človek v istom zmysle upadne aj ľudstvo. Avšak platí aj to, 
že keď sa mladý človek pozdvihne, akoby sa pozdvihol celý svet. Milá mládež, 
aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach! 
Dnes opäť Boh hovorí každému z vás: „Vstaň!“. Z celého srdca dúfam, že toto 
posolstvo nám pomôže pripraviť sa na nové časy, na novú stránku dejín ľudstva. 
No nie je možné začať nanovo bez vás, drahí mladí. Ak chce svet povstať, 
potrebuje vašu silu, vašu vášeň, vaše nadšenie. A v tomto zmysle by som sa 
chcel spolu s vami zamyslieť nad úryvkom zo Skutkov apoštolov, v ktorom Ježiš 
hovorí Pavlovi: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl. 
Pavol ako svedok pred kráľom. Pavol vydáva svedectvo pred kráľom Agrippom 
po svojom uväznení. Pavol, ktorý bol kedysi nepriateľom a prenasledovateľom 
kresťanov, je teraz súdený práve pre svoju vieru v Krista. Po temer dvadsiatich 
piatich rokoch rozpráva apoštol svoj príbeh a opisuje osudovú udalosť stretnutia 
s Kristom. 
Pavol vyznáva, že v minulosti prenasledoval kresťanov, až kým ho jedného dňa 
– cestou do Damasku, kde šiel niektorých zatknúť – nezahalilo spolu s jeho 
spoločníkmi svetlo „jasnejšie než žiara slnka“. Avšak len on počul „hlas“: 
Ježišov hlas, ktorý k nemu hovoril a zavolal ho po mene. 
„Šavol, Šavol!“ Zamyslime sa spoločne hlbšie nad touto udalosťou. Keď Pán 
volá Šavla po mene, dáva mu tým najavo, že ho osobne pozná. Je to akoby mu 
povedal: „Viem, kto si, viem, čo máš za lubom, no napriek tomu sa obraciam 
práve na teba“. Zavolá na neho dvakrát – to je znak špeciálneho a veľmi 
dôležitého povolania, tak to urobil aj v prípade Mojžiša a Samuela. Keď Šavol 
padne na zem, uvedomí si, že je svedkom Božieho zjavenia, mocného zjavenia, 
ktoré ho silno rozrušilo, no nezničilo, ba oslovilo ho po mene. 
V skutočnosti len osobné stretnutie s Kristom, ktoré nie je anonymné, dokáže 
zmeniť život. Ježiš ukazuje Šavlovi, že ho dobre pozná, pozná jeho „vnútro“. 
Hoci je Šavol prenasledovateľ, hoci je v jeho srdci nenávisť voči kresťanom, 
Ježiš vie, že to je dôsledkom neznalosti a chce na ňom ukázať svoje 
milosrdenstvo. Práve táto milosť, táto nezaslúžená a nepodmienená láska je 
svetlom, ktoré radikálne zmení Šavlov život. „Kto si, Pane?“ Zoči-voči tajomnej 
prítomnosti, ktorá ho volá po mene, sa Šavol pýta: „Kto si, Pane?“ Táto otázka 
je mimoriadne dôležitá a všetci ju skôr alebo neskôr v živote musíme položiť. 

Nestačí počuť druhých hovoriť o Kristovi, je nevyhnutné hovoriť s ním osobne. 
O tom je v podstate modlitba. Je to priamy rozhovor s Kristom, aj keď možno 
máme v srdci ešte chaos, myseľ plnú pochybností, či dokonca pohŕdame 
Kristom a kresťanmi. Želám si, aby každý mladý človek z hĺbky svojho srdca 
dospel k tomu, že položí túto otázku: „Kto si, Pane?“ Nemožno totiž považovať 
za samozrejmé, že každý pozná Ježiša, a to ani v dobe internetu. Otázka, s 
ktorou sa mnohí obracajú na Ježiša a na Cirkev, je práve táto: „Kto si?“. V 
celom príbehu o povolaní sv. Pavla, sú to jediné slová, ktoré hovorí Pavol. A 
Pán okamžite odpovedá na jeho otázku: „Ja som Ježiš, ktorého ty 
prenasleduješ”. 
„Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ!” Touto odpoveďou odhaľuje Pán Ježiš 
Šavlovi veľké tajomstvo: stotožňuje sa totiž s Cirkvou, s kresťanmi. Až dovtedy 
Šavol nevidel nič z Krista, videl iba veriacich, ktorých zatváral do väzenia a za 
ktorých smrť sám hlasoval. A videl, ako kresťania odpovedali na zlo dobrom, na 
nenávisť láskou, prijímajúc utrpenú nespravodlivosť, násilie, lži a 
prenasledovanie pre Ježišovo meno. V istom zmysle teda Šavol – bez toho, aby 
si to uvedomil – stretol Krista: stretol ho v kresťanoch! Koľko ráz sme počuli 
hovoriť – „Ježiš áno, Cirkev nie!“, akoby jedno mohlo byť alternatívou druhého. 
Nemožno poznať Ježiša, ak nepoznáme Cirkev. Nemožno poznať Ježiša inak, 
ako cez bratov a sestry z jeho spoločenstva. Nemožno byť naplno kresťanmi, ak 
neprežívame cirkevný rozmer viery. 
„Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať“. Tieto slová adresoval Pán Šavlovi po tom, 
ako padol na zem. Akoby sa mu už nejaký čas prihováral tajomným spôsobom, 
snažiac sa ho pritiahnuť k sebe, ale Šavol sa tomu bránil. S rovnakým jemným 
„pokarhaním“ sa obracia Pán na každého mladého človeka, ktorý sa mu vzdialil: 
„Dokedy budeš odo mňa utekať? Prečo nepočúvaš, keď ťa volám? Čakám, že sa 
ku mne vrátiš.“ Niekedy hovoríme ako prorok Jeremiáš: „Nespomeniem si naň“ 
(Jer 20, 9). No v srdci každého akoby horel oheň a hoci sa ho usilujeme zadusiť, 
nepodarí sa nám to, lebo je silnejší ako my. Pán si vybral práve toho, kto ho 
prenasledoval, bol voči nemu a jeho prívržencom totálne nepriateľský. Lebo v 
Božích očiach nie je nikto nenávratne stratený. Cez osobné stretnutie s ním vždy 
môžeme začať odznovu. Nijaký mladý človek nie je mimo dosah Božej milosti a 
Božieho milosrdenstva. O nikom nemožno povedať: je príliš ďaleko... je príliš 
neskoro... Koľkí mladí zápalisto rebelujú a idú proti prúdu, no v srdci nosia 
skrytú potrebu angažovať sa, milovať zo všetkých síl, stotožniť sa s nejaký 
poslaním! V mladom Šavlovi Ježiš videl práve toto. 
 

_____________________________________________________________ 
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. 


