
3.adventná nedeľa rok C, Nedeľa Gaudete, 12.12.2021 
 

Pondelok             13/12 
sv. Lucia 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. Branislav a rodina Hrešková 
+Mária Semanová, pohrebná 

Utorok               14/12 
sv. Ján z Kríža 

Senné  6.00 +Marián a Marta s rodinou (Florián) 

Streda               15/12 
Féria 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 
  

+Marta Šoltésová, pohrebná 
+Ján a Anna Olexikoví a  
+Michal a Anna Badidoví 

Štvrtok              16/12 
Féria 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Alexander Obšitník 
+Mário Baczmaga 

Piatok                 17/12 
Féria 

Senné  6.00 +Juraj a Mária Mackoví a ich rodičia 

Sobota               18/12 
Féria 

Senné 17.00 +Anna Hankoščáková, pohrebná 

Nedeľa         19/12 
 

4.adventná nedeľa 
Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

+Ján a Anna Iškyoví a ich rodičia 
za farnosť 
zdr.B.p.Terézia Kontuľová 

 

Oznamy: - Spovedám pred a po sv. omši.  
- Predvianočné spovedanie: v sobotu 18.12.2021 aj pre nezaočkovaných: 
Palín: od 13.00 do 13.55,  Jastrabie: 14.15 do 15.15 , Senné: 15.30 do 16.30. 
Konferencia biskupov Slovenska rozhodnutie vlády, ktoré aspoň čiastočne 
sprístupňuje bohoslužby, rešpektuje. Kňazov a veriacich prosí o jeho zachovanie 
a trpezlivosť, predovšetkým kvôli kritickým okolnostiam v zdravotníctve. V 
platnosti, samozrejme, vzhľadom na pandemickú situáciu, zostáva dišpenz od 
povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.  
Biskupi - vzhľadom na predchádzajúce plošné zákazy verejných bohoslužieb - 
trvajú na efektívnom spôsobe rešpektovania náboženskej slobody ako 
esenciálnej súčasti života spoločnosti, a to aj v pandemickej situácii. Majú nádej, 
že toto vedomie bude vždy stabilnou súčasťou uvažovania pri podnikaní ďaľších 
krokov smerom k Cirkvi zo strany verejných predstaviteľov štátu. 
Milodary na kostol: zvonček 5.12.2021: Senné 35€. 
na kostol v Sennom 100€ rodina Jozefa Dzvoníka, 50€z krstín E.Farkašovej 
a 50€ z pohrebu A.Hankoščákovej. Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu 
pre chrám a farnosť!   
- Na Slovensku sú od 10.decembra 2021 opäť sprístupnené verejné bohoslužby. 
Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a 
prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch"). Pre nezaočkovaných je k 
dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom 
dohovore s kňazom. Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass. 

      Farský list Senné 
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3.adventná Nedeľa Gaudete - Radujme sa (a nielen v nedeľu) 
Úvodný spev Tretej adventnej nedele nám hovorí, aby sme sa ustavične 
radovali v Pánovi. Aj preto je Tretia adventná nedeľa Nedeľou radosti. 
Môžeme sa však radovať aj v neľahkých časoch, v materiálnej či duchovnej 
prázdnote?  
Výzvu na radosť by sme mohli chápať v dvoch rovinách. O prvej nám hovorí 
apoštol Pavol: „Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Vaša 
miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte 
ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky 
prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú 
chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4,4 –7). 
Dôverovať v ťažkostiach. Znie to ako hlas človeka, ktorý si žije krásny život 
bez rôznych útrap. Ak však aspoň trochu poznáme Pavlovu životnú cestu, 
vieme, že rozhodne nebola ľahká a bezstarostná. Kde potom pramenila jeho 
radosť? Jednoduché. V Pánovi. V nádeji či v presvedčení, že ak všetko 
zveríme do Božích rúk, pomôže nám a nenechá nás v ťažkostiach napospas 
osudu. Že Boh svoje deti nikdy neopustí. Ako kresťania môžeme mať dôvod 
na radosť. Môžeme sa tešiť z toho, že naším priateľom, otcom a dôverníkom je 
všemocný Boh, ktorému môžeme zveriť akýkoľvek problém. A nikdy nás s 
tým problémom nenechá samých. Často sa nám môže zdať, že jeho pomoc je 
na míle vzdialená od nášho očakávania toho, čo potrebujeme. Môžeme si byť 
však istí, že on presne vie, čo robí. Aj keď tomu možno hneď neporozumieme. 
Zverme sa v prosbách a modlitbách do Božích rúk a on sa o nás postará. 
Pán je blízko. Druhý prameň radosti je blížiaci sa Ježišov príchod. Ako sa 
postupne rozsvecujú sviece na adventnom venci, tak sa rozžaruje aj naše srdce. 
Ježiš je svetlo, ktoré prichádza do našich životov. Skutočná radosť. O tejto 
radosti nám hovorí aj liturgická farba Tretej adventnej nedele – ružová. Hoci je 
liturgickou farbou Adventu fialová, čiže farba pokánia, nedeľa Gaudete je 
výnimkou. Kňazi sú odetí v radostnej ružovej. V niektorých kostoloch preto 
môžeme aj na adventnom venci vidieť tretiu sviecu v tejto farbe. Radosť 
spočíva v príchode Pána. Pripomína nám, že jeho príchod na svet je už blízko. 
Že svetla je čoraz viac. Aj my môžeme byť v týchto dňoch žiariacim svetlom. 
Nemusíme chodiť vysmiati od ucha k uchu, môžeme skúsiť radostne žiť. Aj 



keď to, samozrejme, často nie je jednoduché. Každého z nás trápia mnohé veci 
– od tých osobných až po pracovné či materiálne. Môžeme sa ale skúsiť 
posnažiť hľadať pozitíva v zdanlivo negatívnych veciach, nájsť niečo dobrého 
aj v nepríjemných ľuďoch, škaredom počasí. Vo všetkom, čo sa nám udeje; v 
každom koho stretneme. A snažiť sa potešiť i tých, ktorých situácia vyzerá 
bezútešne, osamelých ľudí v seniorských zariadeniach, ľudí postihnutých 
rôznymi nešťastiami. „Ustavičná radosť bude na ich hlavách, radosť a rozkoš 
dosiahnu a zmizne starosť a vzdychanie.“ (Iz 35,10). 
 

Dátum Čítania a prosby Obetné dary 

12.12.2021 Iškyová Marcelka,Hrešková Marianna,Dušková Jozefina prosby 

19.12.2021 Hrešková Milka, Beľan Ján, Farkaš Ondrej (prosby) 

24.12.2021 
polnočná sv.omša 

Hrešková Ľubka, Matta Boris, Farkašová Veronika (prosby) 

25.12.2021 
Narodenie Pána 

Miňová Janka, Vojník Pavol ml., Baňasová Danielka  (prosby) 

26.12.202 
sv. Štefan 

Beľanová Jožka, Tkáč Marián (prosby) 

1.1.2022 Tkáčová Anna, Farkašová Marcelka, Mattová Jozefina  (prosby) 
2.1.2022 Hreško Ľubo, Florián Marián, Kondášová Majka  (prosby) 
6.1.2022 

Zjavenie Pána 
Dzvoníková Milka, Vojník Pavol st., Dupejová Helenka(prosby) 

9.1.2022 Saboslaiová Žofka, Farkaš Ďurko, Muchová Marta (prosby) 
  
Anjel Pána 8. decembra: Slávnosť Nepoškvrnenej a záver Roka sv. Jozefa 
Pápež pripomenul záver slávenia Roka sv.Jozefa i zakončenie Loretánskeho 
jubilejného roka Panny Márie. Veriacim zaželal, aby v nich Božia milosť 
spojená s prežitým rokom pôsobila aj naďalej: „Dnes sa končí rok zasvätený 
svätému Jozefovi, patrónovi univerzálnej Cirkvi. A pozajtra, 10. decembra, sa 
skončí Loretánske jubileum. Nech milosť týchto udalostí naďalej pôsobí v 
našich životoch a v životoch našich spoločenstiev. Nech nás Panna Mária a sv. 
Jozef vedú po ceste svätosti!“ 
Evanjelium liturgie, slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nás 
zavedie do jej domu v Nazarete, kde prijala anjelovo zvestovanie. Medzi 
múrmi vlastného domu sa človek prejavuje lepšie ako inde. A práve v tejto 
domácej intimite nám evanjelium poskytuje detail, ktorý odhaľuje krásu 
Máriinho srdca. Anjel ju nazýva „plnou milosti“. Ak je plná milosti, znamená 
to, že Panna Mária je bez zla, je bez hriechu, Nepoškvrnená. Mária sa pri 
tomto pozdrave - ako hovorí text – „veľmi rozrušila“. Je nielen prekvapená, ale 

aj rozrušená. Prijímanie veľkých pozdravov, pôct a komplimentov niekedy 
vyvoláva riziko chválenkárstva a domýšľavosti. Pamätajme, že Ježiš nie je 
naklonený tým, ktorí hľadajú pozdravy na námestiach, obdiv a zviditeľnenie. 
Na druhej strane sa Mária nevyvyšuje, ale je znepokojená; namiesto potešenia 
cíti údiv. Anjelov pozdrav sa zdá byť väčší ako ona. Prečo? Pretože sa vo 
svojom vnútri cíti malá, a táto malosť, táto pokora priťahuje Boží pohľad. 
V múroch Nazaretského domu tak vidíme obdivuhodnú črtu. Aké je Máriino 
srdce? Po tom, čo dostala najvyššie komplimenty, je znepokojená, pretože má 
pocit, že to, čo nepripisuje sebe, je adresované jej. Mária si v skutočnosti 
nepripisuje výsady, nič si nenárokuje, nič si nepripisuje. Neblahoželá si, 
nevyvyšuje sa. Pretože vo svojej pokore vie, že všetko dostáva od Boha. Preto 
je slobodná od seba samej, úplne sa obracia k Bohu a k druhým. Mária 
Nepoškvrnená nemá oči pre seba. Toto je pravá pokora: nemať oči pre seba, 
ale pre Boha a pre druhých. Pamätajme, že túto dokonalosť Márie, plnej 
milosti, ohlasuje anjel medzi múrmi jej domu: nie na hlavnom námestí 
Nazareta, ale tam, v skrytosti, v najväčšej pokore. V tom malom domčeku v 
Nazarete bilo to najväčšie srdce, aké kedy nejaké stvorenie malo. Drahí bratia 
a sestry, toto je pre nás mimoriadna správa! Pretože nám hovorí, že Pán na to, 
aby robil zázraky, nepotrebuje veľké prostriedky ani naše vznešené schopnosti, 
ale našu pokoru, náš otvorený pohľad k nemu a tiež otvorený pohľad k 
druhým. Týmto zvestovaním v chudobných múroch malého domu Boh zmenil 
dejiny. Aj dnes chce s nami robiť veľké veci v našom každodennom živote: v 
rodine, v práci, v našom každodennom prostredí. Tam, viac než vo veľkých 
dejinných udalostiach, Božia milosť rada pôsobí. Ale kladiem si otázku: 
veríme tomu? Alebo si myslíme, že svätosť je utópia, niečo pre odborníkov, 
zbožná ilúzia nezlučiteľná s bežným životom? Prosme Pannu Máriu o milosť: 
aby nás oslobodila od mylnej predstavy, že evanjelium je jedna vec a život 
druhá; aby nás zapálila nadšením pre ideál svätosti, ktorý nie je otázkou 
svätých obrázkov, ale každodenného pokorného a radostného prežívania toho, 
čo sa nám prihodí, tak ako Panna Mária, oslobodení od seba samých, s 
pohľadom obráteným k Bohu a k blížnemu, ktorého stretávame. 
Prosím, nestrácajme odvahu: Pán nám všetkým dal dobrú látku, aby sme 
svätosť votkali do svojho každodenného života! A keď nás prepadnú 
pochybnosti, že sa nám to nepodarí, alebo smútok, že sme nedostatoční, 
nechajme na sebe spočinúť „milosrdné oči“ Panny Márie, pretože nikto, kto ju 
požiadal o pomoc, nebol nikdy opustený!“ 

_____________________________________________________________ 
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. 


