
2.adventná nedeľa rok C, 5.12.2021 
 

Pondelok              6/12 
Féria, sv.Mikuláš 

Senné 18.00 +Valent a Mária Farkašoví (V.Farkaš) 

Utorok                7/12 
sv. Ambróz, spomienka Senné  6.00 +Ján a Anna Iškyoví a ich rodičia 

Streda                8/12 
Nepoškvrnené počatie 
Panny Márie, slávnosť 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00  

zdr.B.p. Ján Vološin s rodinou 
zdr.B.p. Jaroslav S. 

Štvrtok               9/12 
Féria, sv.Ján Diego Senné 

 
18.00 
 

+Anna a Andrej Vaľoví 

Piatok                 10/12 
Féria, P.Mária Loretánska Senné  6.00 +Ján Macko, pohrebná 

Sobota               11/12 
Féria, sv.Damaz 

Senné 
16.00 
17.00 

zdr.B.p. Ľubomír Andrejo, živ.jub. 
+Ján Bali Hudák 

Nedeľa         12/12 
 

3.adventná nedeľa 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
9.15 

+Mária a František Hreškoví 
za farnosť 
zdr.B.p.Zuzana s rodinou (p.Vargová) 

 

Oznamy - V stredu, v piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba 
jeden deň. Budeme v nich prosiť o príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín, 
obnovu rodín i pokoj a spravodlivosť vo svete.  
- z dôvodu 2týždňového lockownu sa verejné bohoslužby neslávia. Úmysly 
sv.omší budú oslúžené podľa rozpisu. 
- stretnutie birmovancov počas lockdownu nebude.  
- Kostol v Sennom je otvorený pre individuálnu súkromnú modlitbu každý deň od 
17.00 do 18.00 pre sv.spoveď alebo duchovný rozhovor. 
– členovia ružencového bratstva sa modlia nasledujúci desiatok sv.ruženca. 
- Rorátne sv.omše budú cez týždeň o 6.00 bez spoločnej modlitby sv.ruženca pred 
sv. omšou. 
- prikázaný sviatok Nepoškvrnené počatie Panny Márie je v stredu 8.12.2021. 
 
Milodary na kostol: zvonček 28.11.2021: Senné 65.10€, Palín 34.70€.; na kostol 
v Palíne 100€. Zbierka sv.Alžbety: Palín: 58.50,  Pán Boh zaplať za Váš milodar 
a službu pre chrám a farnosť!  

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 12/2021                číslo 49 
 

Jozef, muž spravodlivý a ženích Márie, 3. katechéza z cyklu o sv.Jozefovi 
Pokračujeme v úvahách o postave sv.Jozefa. V  evanjeliu sv.Matúša sa píše: «S 
narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s 
Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z 
Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť 
potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť» (1,18-19). Pretože snúbenec, 
ak bola snúbenica neverná alebo ak otehotnela, ju mal udať! A v tých časoch 
boli ženy ukameňované na smrť. Ale Jozef bol spravodlivý. Hovorí: „Nie, to 
neurobím. Budem mlčať“. Aby sme pochopili Jozefovo správanie voči Márii, 
je užitočné pripomenúť si svadobné zvyky starého Izraela. Manželstvo sa 
ponímalo v dvoch presne vymedzených fázach. Prvou bolo oficiálne 
zasnúbenie, ktoré už znamenalo novú situáciu: obzvlášť žena, hoci ešte rok 
žila v dome svojho otca, bola v skutočnosti považovaná za „manželku“ 
snúbenca. Ešte spolu nežili, ale bolo to, akoby mu bola manželkou. Druhým 
aktom bol presun nevesty z otcovského domu do domu ženícha. To sa 
uskutočnilo v slávnostnej procesii, ktorou sa zavŕšil sobáš. A priateľky nevesty 
ju tam vyprevadili. Na základe týchto zvykov skutočnosť, že «skôr, ako by 
boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala», vystavovala Pannu Máriu 
obvineniu z cudzoložstva a táto vina sa podľa starovekého zákona trestala 
ukameňovaním. V neskoršej židovskej praxi sa presadil umiernenejšie pojatie, 
ktoré ukladalo len akt zavrhnutia s občiansko-právnymi a trestno-právnymi 
dôsledkami pre ženu, nie však ukameňovanie. Jozef bol „spravodlivý“ práve 
preto, že sa podriaďoval zákonu ako každý zbožný Izraelita. Avšak jeho láska 
k Márii a dôvera v ňu mu napovedali spôsob ako by zachránil dodržanie 
zákona i česť jeho nevesty: rozhodol sa, že jej dá listinu o prepustení tajne, bez 
rozruchu, bez toho, aby ju vystavil verejnému poníženiu. Vybral si cestu 
diskrétnosti, bez súdu a odškodnenia sa. Aká veľká je v Jozefovi svätosť! My, 
len čo sa o niekom dozvieme nejakú trochu „farbistú“ či nelichotivú novinku, 
okamžite ideme o tom klebetiť! Jozef naopak mlčí. Sv.Matúš dodáva: «Ako o 
tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, 
neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha 
Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud 
z hriechov“». Do Jozefovho rozlišovania zasahuje Boží hlas a prostredníctvom 



sna mu zjavuje zmysel, ktorý je väčší, než je jeho vlastná spravodlivosť. A aké 
dôležité je pre každého z nás pestovať správny život a zároveň cítiť, že stále 
potrebujeme Božiu pomoc! Mnohokrát sa cítime väzňami toho, čo sa nám stalo 
a zostávame väzňami niečoho zlého, ale Božia prozreteľnosť zmysluplne 
osvetlí aj bolesť, ktorá nás zasiahla. Pokušením je uzavrieť sa do seba v tejto 
bolesti, v myšlienkach na nepríjemné veci, ktoré sa nám stali. A to nie je 
prospešné. Vedie to k smútku a zatrpknutosti. Zatrpknuté srdce je tak mrzké. 
Mária a Jozef sú dvaja snúbenci, ktorí pravdepodobne pestovali sny a 
očakávania o svojom živote a budúcnosti. Zdá sa, že Boh zasahuje ako 
nečakaná udalosť v ich životoch a obaja, hoci s počiatočnými ťažkosťami, 
otvoria dokorán svoje srdcia realite, ktorá pred nimi stojí. Náš život často nie 
je taký, ako si ho predstavujeme. Predovšetkým vo vzťahoch lásky, citov, je 
pre nás náročné prejsť od logiky zamilovanosti k logike zrelej lásky. A je 
potrebné  prejsť od zamilovanosti k zrelej láske. Vy mladomanželia, dobre nad 
týmto premýšľajte. Prvá fáza je vždy poznačená určitým očarením, ktoré nás 
núti žiť ponorení do imaginárneho sveta, ktorý často nezodpovedá skutočnosti. 
Ale práve vtedy, keď sa zdá, že zamilovanosť s jej očakávaniami končí, môže 
začať skutočná láska. Milovať v skutočnosti neznamená očakávať, že druhá 
osoba alebo život budú zodpovedať našim predstavám, ale znamená to 
predovšetkým rozhodnúť sa v úplnej slobode prevziať zodpovednosť za život, 
aký sa nám ponúka. Preto nám Jozef dáva dôležité ponaučenie, že si volí 
Máriu „s otvorenými očami“. A môžeme povedať, že so všetkými rizikami. 
Jozefovo riziko nám dáva toto ponaučenie: berte život tak, ako prichádza. 
Zasiahol tam Boh? Beriem to. A Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel: 
Veď evanjelium hovorí: «Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal 
Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a 
dal mu meno Ježiš». Kresťanskí snúbenci sú povolaní svedčiť o takej láske, 
ktorá má odvahu prejsť od logiky zamilovanosti k zrelej láske. A to je náročná 
voľba, ktorá namiesto toho, aby život uväznila, môže posilniť lásku, aby bola 
odolná voči skúškam času. Láska páru pokračuje v živote a dozrieva každý 
deň. Zásnubná láska je trochu romantická. Vy ste si to už všetko prežili, nuž 
potom začína zrelá každodenná láska, práca, deti, ktoré prídu. A niekedy sa tá 
romantika trochu vytratí. Nuž, niet tu viac láska? Áno, ale láska zrelá. Toto sa 
deje od čias Adama a Evy až dodnes: to, že sa manželia hádajú, je náš 
každodenný chlieb. „Ale nemali by byť hádky?“ Áno, môžu byť. Ako však 
zabezpečiť, aby to nepoškodilo život manželstva? nikdy nekončite deň bez 
zmierenia. Viete prečo? Pretože studená vojna nasledujúceho dňa je veľmi 
nebezpečná. Nedovoľte, aby deň po začalvojnou. Preto sa pred spaním 
zmierte. A to vám pomôže v manželskom živote. Táto cesta od zamilovanosti 
k zrelej láske je náročná, ale musíme po nej ísť. 
 

Posolstvo pápeža Františka ľuďom so zdravotným postihnutím 
„Vy ste moji priatelia“ (Jn 15,14). Tieto Ježišove slová sú mottom posolstva pápeža 
Františka k Medzinárodnému dňu osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa slávilo 3. 
decembra. „Ježiš sám povedal svojim učeníkom, že sme jeho priateľmi“. OSN 
zaviedlo medzinárodný deň venovaný osobám so zdravotným postihnutím od roku 
1992. Tohtoročná téma sa zameriava na ich aktívnu rolu v úsilí o 
dosiahnutie inkluzívneho, prístupného a udržateľného sveta po pandémii Covid-19.  
Svätý Otec svoje posolstvo rozdeľuje do štyroch častí: 1.Ježiš, náš priateľ, 2.Cirkev je 
váš domov, 3.V čase skúšky a 4.Evanjelium je pre všetkých. V úvode píše: „Chcel by 
som sa obrátiť priamo na vás, ktorí žijete v akomkoľvek stave zdravotného 
postihnutia, aby som vám povedal, že Cirkev vás miluje a potrebuje každého z vás, 
aby plnila svoje poslanie v službe Evanjeliu.“ Ježišovo priateľstvo voči nám je 
„nerozlučiteľné“, „On nás nikdy neopúšťa, aj keď sa niekedy zdá, že mlčí. My 
kresťania sme dostali dar: prístup k Ježišovmu srdcu a priateľstvo s ním. Je to 
privilégium, ktoré sme dostali do vienka, a stáva sa naším povolaním: naším 
povolaním je byť jeho priateľmi! Dôverné a osobné priateľstvo s Ježišom môže byť v 
skutočnosti duchovným kľúčom k prijatiu obmedzení, ktoré všetci zakusujeme, a k 
zmierenému prežívaniu vlastného stavu.“ Cirkev je domovom pre všetkých, že krst 
robí každého z nás „plnoprávnym členom cirkevného spoločenstva a dáva každému 
bez vylúčenia alebo diskriminácie možnosť zvolať: Cirkev som ja!“ „Sme cirkev, 
pretože Ježiš sa rozhodol byť naším priateľom. Cirkev nie je spoločenstvom 
dokonalých, ale učeníkov na ceste, ktorí nasledujú Pána a potrebujú jeho odpustenie. 
Som presvedčený, že ak pôjde o skutočne participatívny a inkluzívny cirkevný proces, 
cirkevné spoločenstvo bude skutočne obohatené.“ Žiaľ diskriminácia je stále prítomná 
na všetkých úrovniach spoločenského života, živená predsudkami a nevedomosťou, 
a to i v živote Cirkvi. „Najhoršou diskrimináciou je nedostatok duchovnej pozornosti, 
ktorá sa niekedy prejavuje odopieraním prístupu k sviatostiam, čo niektorí z vás, žiaľ, 
zažili.“ „Nikto nesmie odoprieť sviatosti osobám so  zdravotným postihnutím“. 
„Ježišovo priateľstvo nás chráni v časoch skúšky,“ predovšetkým myslí na tých ľudí 
so zdravotným postihnutím, ktorých to prinútilo zostať zatvorení v pobytových 
zariadeniach: „Vedzte, že pápež a Cirkev sú vám nablízku osobitným spôsobom, s 
láskou a nehou!“ „Evanjeliá nám hovoria, že keď sa niektorí ľudia s postihnutím 
stretli s Ježišom, ich životy sa hlboko zmenili a začali byť jeho svedkami. V modlitbe 
je poslanie, ktoré je prístupné každému, a ja by som vám ho chcel zveriť osobitným 
spôsobom. Nikto nie je taký krehký, aby sa nemohol modliť, klaňať sa Pánovi, 
oslavovať jeho sväté meno a prihovárať sa za spásu sveta. Pred Všemohúcim sme si 
všetci rovní. [...] Vaša modlitba je dnes naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. 
Sv.Terézia z Avily napísala, že v ťažkých časoch sú potrební silní Boží priatelia, aby 
podporili slabých“. 

_____________________________________________________________ 
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. 


