
Nedeľa Svätej Rodiny, 26.12.2021 
 

Pondelok             27/12 
sv.Ján, sviatok 

Senné 
Jastrabie 

18.00
17.00 

+Anna Dzvoníková, 1.výr. 
+Marek, Marcela a Sofinka Čurošoví 

Utorok               28/12 
sv.Neviniatka, mučeníci 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00  

+Ján a Mária Bodnároví 
+Margita a Vojtech (p.Bakajsová) 

Streda               29/12 
5.deň v oktáve 

   

Štvrtok              30/12 
6.deň v oktáve 

Senné   7.30 +z rod.Beľanovej 

Piatok                 31/12 
7.deň v oktáve 

Ďakovná omša na konci roka  
zo slávnosti P.M.Bohorodičky 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

17.00 
15.45 
14.30 

+Anna a Juraj Adamoví a rodičia 
+z rod.Rácovej a Petraninovej 
+Ľubomír Pado, 1.výr. 

Sobota                 1/1 
PannaMária Bohorodička  

slávnosť, Nový rok 
svetový deň pokoja 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00  
 9.15 

+Zlata Tkáčová,1.výr. a +Štefan 
zdr.B.p.Iveta Čelovská 
+Július Mráz 

Nedeľa           2/1 
 

2.nedeľa 
po Narodení Pána 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

+Milan a Albína Andrejoví 
+rod.Hudáková, Kiziurová a Hudáková 
+Ladislav,Mária a Ladislav (p.Linková) 

 

Oznamy – na budúcu nedeľu prvá nedeľa v mesiaci, pobožnosť pri sv.oltárnej 
a výmena tajomstiev sv.ruženca.  
- na Silvestra bude kostol v Sennom otvorený od 23.00 do 23.50 na adoráciu.  
- Kto sa na sv.Silvestra, 31.12., pri poďakovaní za Starý rok zúčastní spevu hymnu 
TE DEUM, vyhýba sa náklonností k hriechu, príjme eucharistiu a pomodlí sa 
modlitbu na úmysel sv. Otca, môže získať plnomocné odpustky. - Rovnako, za tých 
istých podmienok, kto sa na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie (1.1.) zúčastní 
spevu hymnu Veni Creator Spiritus-Príď Duchu Svätý tvorivý, môže získať 
plnomocné odpustky.  
- srdečné poďakovanie Obecnému úradu v Sennom a p.Anne Vojníkovej za pečenie 
vianočných oblátok. Za oplátky:221.70. 
Milodary na kostol: zvonček 19.12.2021: Senné 76.15€, Jastrabie 44.89, Palín 
37.10€.; zbierka Jasličky z 25.12: Senné 45€, Jastrabie 41.50, Palín 47.50.  
na kostol: Palín 50€. v Sennom: 50€Marianna Saboslayová a bohuznámy 200€,  
na kostol v Jastrabí: rod.Hajdučková 50€, bohuznáma 50€, Jozef Mesaroš str.50€, 
rod. Kovaľová 50€, Štefan Mráz 50€, bohuznámy 50€, 100€ Mária Mrázová č.52, 
z krstín R. Tomáš 100€, z krstín V. Paľo 100€, bohuznáma rodina 40€, bohuznáma 
rodina 50€, Margita Laškodyová 30€, Eva a Ibngrid Jenčiové 50€, Ignác Mráz 50€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť! 
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Posolstvo pápeža Františka na 55. svetový deň pokoja – 1.1.2022 
Dialóg generácií, vzdelávanie a práca: nástroje na budovanie trvalého pokoja“.  
Svätý Otec začína posolstvo útešnými slovami proroka Izaiáša adresovanými izraelskému ľudu 
sužovanému vo vyhnanstve: «Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje 
pokoj» (Iz 52,7). Tak ako za čias starovekých prorokov, aj dnes je stále počuť volanie 
chudobných a zeme, prosiace o spravodlivosť a pokoj. „Cesta mieru, ktorú sv.Pavol VI. nazval 
novým menom integrálny rozvoj, zostáva žiaľ, aj dnes vzdialená od skutočného života 
mnohých mužov a žien, a teda aj ľudskej rodiny, ktorá je dnes plne prepojená.“Okrem 
neustávajúcich vojen a nepokojov zem sužuje aj pandémia, zhoršovanie prejavov klimatických 
zmien a úpadku životného prostredia, zhoršuje sa dráma hladu a smädu vo svete a aj naďalej 
dominuje ekonomický model založený na individualizme namiesto solidárneho delenia 
sa.„Chcel by som navrhnúť tri cesty budovania trvalého mieru: Predovšetkým dialóg medzi 
generáciami ako základ pre realizáciu spoločných projektov. Po druhé, vzdelanie ako faktor 
slobody, zodpovednosti a rozvoja. Nakoniec práca pre plnú realizáciu ľudskej dôstojnosti. Ide 
o tri prvky, nevyhnutné pre «oživenie spoločenskej dohody», bez ktorej je každý mierový 
projekt nesúdržný.“ 
Medzigeneračný dialóg pre budovanie pokoja. O dialógu medzi generáciami pápež píše: 
„Viesť dialóg znamená počúvať sa navzájom, konfrontovať sa, dohodnúť sa a kráčať spolu. 
Podporovať to všetko medzi generáciami znamená obrábať tvrdú a neúrodnú pôdu konfliktov a 
skartovania, aby v nej vypestovali semená trvalého a vzájomného mieru. Hoci technologický a 
hospodársky rozvoj často rozdeľoval generácie, súčasné krízy ukazujú naliehavosť ich 
spojenectva. Na jednej strane mladí ľudia potrebujú existenciálne, sapienciálne a duchovné 
skúsenosti starších ľudí, na druhej strane starší ľudia potrebujú podporu, lásku, tvorivosť a 
dynamiku mladých ľudí.“„Globálna kríza, ktorú prežívame, poukazuje na stretnutie a dialóg 
medzi generáciami ako na hnaciu silu zdravej politiky, ktorá sa neuspokojí s riešením 
existujúcej situácie prostredníctvom «záplat či rýchlych riešení», ale ktorá sa ponúka ako 
vynikajúca forma lásky k druhému pri hľadaní spoločných a udržateľných projektov.“ 
Vzdelávanie a výchova ako motory pokoja. Treba vkladať prostriedky do výchovy k ľudskej 
zrelosti, a nie do zbrojenia. V súvislosti so vzdelávaním, ktoré je primárnym hybným 
mechanizmom integrálneho ľudského rozvoja, poukazuje na slabé investovanie do tohto 
sektoru. „Na druhej strane sa však zvýšili vojenské výdavky, ktoré prekročili úroveň 
zaznamenanú na konci „studenej vojny“, a zdá sa, že sa budú ďalej nadmerne zvyšovať“. 
„Preto je naliehavo potrebné, aby tí, ktorí majú vládnu zodpovednosť, vypracovali 
hospodárske politiky, ktoré by urobili zvrat vo vzťahu medzi verejnými investíciami do 
vzdelávania a prostriedkami vyčlenenými na zbrojenie. Na druhej strane, snaha o skutočný 
proces medzinárodného odzbrojenia môže priniesť len veľké výhody pre rozvoj ľudí a 
národov, pretože uvoľní finančné zdroje, ktoré sa môžu vhodnejšie použiť na zdravotníctvo, 
vzdelávanie, infraštruktúru, starostlivosť o územie atď.“„Dúfam, že investície do vzdelávania 
bude sprevádzať väčší záväzok v prospech kultúry starostlivosti“. Nevyhnutnosť „vytvoriť 
novú kultúrnu paradigmu prostredníctvom globálneho vzdelávacieho spojenectva pre mladé 



generácie a spolu s nimi, ktorý zaangažuje rodiny, komunity, školy a univerzity, inštitúcie, 
náboženstvá, vládnych predstaviteľov, celé ľudstvo, k formovaniu zrelých 
ľudí“. Zamestnanosť a sociálne zabezpečenie buduje mier.„Práca je nevyhnutným faktorom 
pri budovaní a zachovávaní mieru“ a poukazuje na to, ako pandémia Covid-19 zhoršila 
situáciu vo svete práce.„Kríza mala ničivý vplyv najmä na neformálnu či tieňovú ekonomiku, 
ktorá často zahŕňa migrujúcich pracovníkov“ a iba tretina svetovej populácie v produktívnom 
veku má plné či čiastočné sociálne zabezpečenie. „V mnohých krajinách narastá násilie a 
organizovaný zločin, ktoré potláčajú slobodu a dôstojnosť ľudí, kontaminujú ekonomiku a 
bránia rozvoju spoločného dobra. Odpoveďou na túto situáciu môže byť len rozšírenie 
príležitostí na dôstojnú prácu.“„Viac ako kedykoľvek predtým je naliehavo potrebné 
podporovať dôstojné pracovné podmienky na celom svete, zamerané na spoločné dobro a 
ochranu stvorenstva. Je potrebné zabezpečiť a podporovať slobodu podnikateľských iniciatív a 
zároveň podporovať obnovenú sociálnu zodpovednosť, aby zisk nebol jediným riadiacim 
kritériom.“Zároveň „sa nesmieme snažiť čoraz viac nahrádzať ľudskú prácu technickým 
pokrokom: to by poškodilo samotné ľudstvo. Práca je nevyhnutnosťou, je súčasťou zmyslu 
života na tejto zemi, cestou k zrelosti, ľudskému rozvoju a osobnému naplneniu,“. „Vyzývam 
vedúcich predstaviteľov a tých, ktorí majú politickú a sociálnu zodpovednosť, duchovných 
pastierov a vedúcich cirkevných spoločenstiev, ako aj všetkých mužov a ženy dobrej vôle, aby 
sme spoločne kráčali po týchto troch cestách: dialóg medzi generáciami, vzdelávanie a práca. 
S odvahou a tvorivosťou. A nech je stále viac ľudí, ktorí sa v tichosti, pokore a húževnatosti 
stávajú deň čo deň remeselníkmi mieru. A nech ich vždy sprevádza požehnanie Boha pokoja!“ 
Vianočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi 
Božie Slovo, ktoré stvorilo svet a dáva zmysel dejinám a ceste človeka, sa stalo telom a 
prebývalo medzi nami. Objavilo sa ako šepot, ako šum ľahkého vánku, aby naplnilo úžasom 
srdce každého muža a ženy, ktorí sa otvoria pre tajomstvo. Slovo sa stalo telom, aby s nami 
viedlo dialóg. Boh nechce viesť monológ, ale dialóg. Pretože Boh sám, Otec a Syn a Duch 
Svätý, je dialóg, večné a nekonečné spoločenstvo lásky a života. Keď Boh prišiel na svet v 
osobe vteleného Slova, ukázal nám cestu stretnutia a dialógu. Ba sám stelesnil v sebe túto 
Cestu, aby sme ju mohli poznávať a kráčať po nej s dôverou a nádejou. Sestry, bratia, „aký by 
bol svet bez trpezlivého dialógu mnohých veľkodušných ľudí, ktorí udržali pospolu rodiny a 
spoločenstvá?“. V tomto čase pandémie si to uvedomujeme ešte viac. Naša schopnosť 
sociálnych vzťahov je podrobená tvrdej skúške; silnie trend uzatvárať sa, vystačiť si sám, 
prestať vychádzať, stretávať sa, robiť veci spolu. A aj na medzinárodnej úrovni je tu riziko 
neochoty k dialógu, riziko, že by nás zložitá kríza viedla voliť si skratky namiesto dlhších ciest 
dialógu; no jedine tie v skutočnosti vedú k riešeniu konfliktov a k vzájomnému a trvalému 
osohu. Vskutku, kým zaznieva vôkol nás a v celom svete zvesť o narodení Spasiteľa, prameňa 
pravého pokoja, vidíme ešte stále mnoho konfliktov, kríz a protirečení. Zdá sa, akoby nikdy 
nekončili a takmer si ich už ani nevšímame. Zvykli sme si na ne do takej miery, že nesmierne 
tragédie sa už dostávajú pod rúško ticha; riskujeme, že nebudeme počuť volanie bolesti a 
beznádeje toľkých našich bratov a sestier. Nezabúdajme na Betlehem, miesto, kde Ježiš uzrel 
svetlo a ktoré prežíva náročné časy aj kvôli ekonomickým ťažkostiam spôsobeným 
pandémiou, ktorá bráni pútnikom prichádzať do Svätej zeme, s negatívnymi dopadmi na život 
obyvateľstva. Ale hľa, uprostred noci, znamenie nádeje! Dnes, „láska, čo hýbe slnkom a inými 
hviezdami“, sa stala telom. Prišiel v ľudskej podobe, stal sa účastným našich drám a zbúral 
múr našej ľahostajnosti. V chlade noci vystiera svoje rúčky smerom k nám: je vo všetkom 
odkázaný, no prichádza, aby nám daroval všetko. Od neho si vyprosujme silu otvoriť sa pre 
dialóg. V tento sviatočný deň ho prosme, aby vzbudil v srdciach všetkých prahnutie po 
zmierení a bratstve. Na neho sa obráťme s našou vrúcnou prosbou. Dieťa Ježiš, daruj pokoj a 
porozumenie Blízkemu východu i celému svetu. Podopieraj tých, čo sa angažujú v 

humanitárnej pomoci obyvateľstvu prinútenému utekať z vlastnej krajiny; Kráľ národov, 
pomôž politickým autoritám upokojiť spoločnosti otriasané napätiami a polarizáciou. Daj 
nádej deťom a dospievajúcim, ktorí sa stali terčom šikanovania a zneužívania. Preukáž útechu 
a blízkosť seniorom, najmä tým najosamelejším. Daruj pokoj a jednotu rodinám, prvotnému 
miestu výchovy a základu tkaniva spoločnosti. Boh s nami, udeľ zdravie chorým a inšpiruj 
všetkých ľudí dobrej vôle nachádzať najvhodnejšie riešenia na prekonanie zdravotnej krízy a 
jej dôsledkov. Učiň srdcia veľkodušnými, aby sa potrebná zdravotná starostlivosť, zvlášť 
vakcíny, mohli dostať k najnúdznejším národom. Odmeň všetkých tých, ktorí preukazujú 
pozornosť a obetavosť v starostlivosti o členov rodiny, o chorých a o tých najslabších. 
Betlehemské Dieťa, umožni skorý návrat domov mnohým vojnovým zajatcom, civilom i 
vojakom, z nedávnych konfliktov, a tým, čo sú väznení z politických dôvodov. Nenechaj nás 
ľahostajnými k dráme migrantov, vysídlencov a utečencov. Ich oči nás prosia, aby sme sa 
neodvracali na druhú stranu, aby sme nezapierali ľudskosť, ktorá nás spája, aby sme si osvojili 
ich príbehy a nezabúdali na ich drámy. Večné Slovo, ktoré si sa stalo telom, urob nás 
starostlivými o náš spoločný dom, ktorý tiež trpí pre nedbanlivosť, s ktorou k nemu často 
pristupujeme, a podnieť politické autority nájsť účinné dohody, aby nasledujúce generácie 
mohli žiť v prostredí, ktoré rešpektuje život. Drahí bratia a sestry, toľké sú ťažkosti našej doby, 
no silnejšia je nádej, pretože „chlapček sa nám narodil“ (Iz 9,5). On je Božie Slovo a stal sa 
nemluvňaťom, schopným akurát mrnčať a odkázaným vo všetkom. Chcel sa naučiť rozprávať, 
tak ako každé dieťa, aby sme sa my naučili počúvať Boha, nášho Otca, počúvať sa navzájom a 
viesť dialóg ako bratia a sestry. Ó, Kriste, narodený pre nás, nauč nás kráčať s tebou po 
cestách pokoja. Požehnané Vianoce všetkým! 

POĎAKOVANIE 

Ďakujem kostolným radám pri rôznych prácach v kostoloch a okolí kostola, kostolníčkam, 
aranžérkam pri výzdobe chrámov, kantorom a kantorkám, ekonómke, spoločenstvám 
fungujúcim vo farnosti – ružencovému bratstvu, Spoločenstvu Božského srdca Ježišovho, 
Modlitby Otcov, miništrantom, tým, čo pravidelne prichádzajú upratovať kostoly a okolie 
kostolov, tým, čo kosia živý plot a stromčeky, ružencovým bratstvám za výzdobu a kvety 
pre chrám, dobrodincom za starostlivosť o kaplnku pred kostolom v Sennom, o kostolisko 
v Jastrabí a Palíne. Ďakujem obecným úradom za podporu počas roku 2021, pánu 
starostovi P. Saboslaiovi, p. starostovi J. Ždiňákovi, p. starostovi Ing. M. Čičákovi, p. 
starostovi Ľ. Mackovi, p. starostovi T. Tomkovi. V Sennom, v Jastrabí obecnému úradu a 
pracovníkom aktivačných prác pri pravidelnom kosení farskej záhrady a kostolného 
dvora, p.Monike Bihariovej pri starostlivosti o projekty. Ďakujem Vám milí veriaci, ktorí 
pravidelne chodíte na sv.omše, čítate čítania a nosíte obetné dary, kantorujete a vediete 
piesne počas sv.omší bez organu, za modlitbu sv.ruženca pred sv.omšou, za všetky 
milodary a službu pre chrám, tým, čo podporujete finančne kostoly, vážim si vašu priazeň, 
pomoc, modlitby a spoluprácu so mnou. Modlím sa za Vás a Nech Vám Boh odmení 
všetky dary a modlitby pre mňa. 

Požehnaný a šťastný NOVÝ ROK 2022! 
Vám praje farská rada, kostolné rady v Sennom, Palíne a Jastrabí 

a farár Stanislav Ščerba. 
_____________________________________________________________ 

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. 


