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Pondelok               3/1 
Najsvätejšie meno Ježiš 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Andrej Bihun (p. St.Farkašová) 
+Alžbeta a Ján Vlahačoví a Július H. 

Utorok                 4/1 
Féria 

Senné 
Z.Široká 

18.00
17.00 

+Gabriela (p.Lukáčová) 
farnosť 

Streda                 5/1 
Féria 

Senné  7.30 +Róbert Ondrík 

Štvrtok                6/1 
Zjavenie Pána 

slávnosť 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 9.15 
 8.00 

+Eduard Jožio a jeho rodičia 
+z rod.Capikovej a Ihnatovej 
zdr.B.p. Antónia Ulbrichtová 

Piatok                   7/1 
Féria, sv.Rajmund 

   

Sobota                 8/1 
Féria 

Senné 17.30 +Ján, Anna a Jozef Čižmaroví 

Nedeľa           9/1 
 

3.nedeľa po narodení 
Krst Krista Pána 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00  
 9.15 

+Stanislav Farkaš 
zdr.B.p. Eva, Ingrid a Marta 
+Ján a Zuzana Jurkoví 

 

Oznamy - 6.1.2022 požehnám vodu a v kostole bude na predaj Trojkáľová nálepka 
za 2€. Toho roku si svoje domovy požehnajte sami a pokropte si ich svätenou vodou 
a modlitbou domácej liturgie z nálepky.  
- Ďakujem všetkým vám za obetavosť a pamätám na tých, ktorí v súčasnosti bojujú s 
nepríjemnou chorobou. Pozdravujem všetkých veriacich a povzbudzujem k nádeji a Božej 
blízkosti, ktoré sú ústredným posolstvom vianočného tajomstva.  
- o týždeň je nedeľa Krstu Krista Pána, kedy sa končí Vianočné obdobie a začne 
Obdobie cez rok. - dnes je prvá nedeľa v mesiaci, pobožnosť pri sv.oltárnej 
a výmena tajomstiev sv. ruženca.  
Milodary na kostol: zvonček 26.12.2021:Senné120.46,Jastrabie161.45,Palín 124.50,  
na kostol: rod.Majerniková 50€,v Jastrabí:Ján Ždiňák 50€, rod.Padová 50€, 
rod.Čurošová 50€. 
započítané do Nového roku: na kostol v Jastrabí:50€ p.Capiková. v Palíne:100€. 
Zvonček z 1.1.2022 Senné 94.10, Palín 147€. Pán Boh zaplať za Váš milodar 
a službu pre chrám a farnosť! 

 Jastrabie - rozpis čítaní a obetných darov na mesiac január 
Dátum Čítania a prosby 

6.1.2022 Mráz  Jozef, Hajdučková Anna, Mesarošová Martina - prosby 
9.1.2022 Hudáková Mária, Mráz  Jozef, Kovaľová Erika - prosby 
16.1.2022 Kovaľová Erika, Paľová Alena, Hajdučková Anna - prosby 
23.1.2022 Mesarošová Martina,  Hudáková Mária, Mráz  Jozef - prosby 
30.1.2022 Hajdučková Anna, Mesarošová Martina, Paľová Alena prosby 

      Farský list Senné 
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Anjel Pána v Deň Svätej rodiny: Pápež adresoval list manželským párom 
„Teraz sa obraciam na manželské páry na celom svete. Dnes, na sviatok Svätej 
rodiny, zverejňujem list, ktorý som napísal mysliac na vás. Má byť mojím 
vianočným darom pre vás, manželov: má byť povzbudením, znamením 
blízkosti a tiež príležitosťou pre meditáciu. Je dôležité rozjímať a zakúšať 
dobrotu a nehu Boha, ktorý otcovskou rukou vedie kroky manželských párov 
na ceste dobra. Nech dá Pán všetkým manželským párom silu a radosť 
pokračovať na ceste, na ktorú sa vydali. Chcel by som tiež pripomenúť, že sa 
blíži Svetové stretnutie rodín. Pozývam vás, aby ste sa na túto udalosť 
pripravovali najmä modlitbou a prežívali ju vo svojich diecézach spoločne s 
ostatnými rodinami. A keď už hovoríme o rodine, prichádza mi na um jedna 
obava, skutočná obava, prinajmenšom tu v Taliansku: demografická zima. Zdá 
sa, že mnohí stratili vidinu toho, že budú mať deti, a mnohé páry radšej 
zostávajú bez detí alebo len s jedným dieťaťom. Zamyslite sa nad tým, je to 
tragédia. Urobme všetci to, čo je v našich silách, aby sme si obnovili svedomie 
a prekonali túto demografickú zimu, ktorá ide proti našim rodinám, našej vlasti 
a dokonca aj proti našej budúcnosti.“ 
„Pápež František opätovne želá, aby kontemplácia Dieťaťa Ježiša, ktorý je 
srdcom a centom vianočných sviatkov, vzbudila v rodinách i spoločenstvách 
postoje bratstva a zdieľania. Slávime Svätú rodinu z Nazareta. Boh si vybral 
pokornú a jednoduchú rodinu, aby prišiel medzi nás. Kontemplujme krásu 
tohto tajomstva, zdôrazňujúc zároveň dva konkrétne aspekty pre naše rodiny. 
Prvý: rodina je príbeh, z ktorého pochádzame. Každý z nás má svoje 
vlastné dejiny, nikto sa nenarodil zázračne, s čarovným prútikom, každý z nás 
má svoj príbeh a rodina je príbeh, z ktorého pochádzame. Evanjelium dnešnej 
liturgie nám pripomína, že Ježiš je tiež synom rodinnej histórie. Vidíme ho 
cestovať do Jeruzalema s Máriou a Jozefom na Veľkú noc; potom znepokojí 
svoju matku a otca, ktorí ho nemôžu nájsť; keď ho nájdu, vracia sa s nimi 
domov. Je krásne vidieť Ježiša začleneného do osnovy rodinných citov, ktorý 
sa rodí a rastie v objatí a starostlivosti svojich rodičov. Toto je dôležité aj pre 
nás: pochádzame z histórie pretkanej putami lásky a človek, ktorým sme dnes, 
sa nerodí ani tak z hmotných dobier, ktoré sme užívali, ale z lásky, ktorú sme 
dostali, z lásky v lone rodiny. Možno sme sa nenarodili do výnimočnej a 



bezproblémovej rodiny, ale je to naša história, každý má premýšľať: sú to moje 
dejiny, sú to naše korene: ak ich odrežeme, život vyprahne! Boh nás nestvoril 
na to, aby sme boli osamelými jazdcami, ale aby sme kráčali spoločne. 
Ďakujme mu a modlime sa za naše rodiny. Boh na nás myslí a chce, aby sme 
boli spolu: vďační, jednotní, schopní chrániť si svoje korene. Musíme na to 
myslieť, na vlastné dejiny. 
Druhý aspekt: byť rodinou sa učíme každý deň. V evanjeliu vidíme, že ani 
vo Svätej rodine nejde všetko výborne: objavujú sa nečakané problémy, 
trápenia, utrpenie. Neexistuje taká Svätá rodina, ako sa javí na obrázkoch. 
Mária a Jozef stratia Ježiša a úzkostlivo ho hľadajú, aby ho potom našli po 
troch dňoch. A keď Ježiš sediac medzi učiteľmi v chráme odpovedá, že má byť 
tam, kde ide o jeho Otca, nechápu to. Potrebujú čas, aby sa naučili poznávať 
svojho syna. Tak je to aj s nami: každý deň sa v rodine musíme učiť vzájomne 
sa počúvať a chápať, spoločne kráčať, čeliť konfliktom a ťažkostiam. Je to 
každodenná výzva, ktorú možno zdolávať správnym postojom, malými 
prejavmi pozornosti, jednoduchými gestami, starostlivosťou o detaily našich 
vzťahov. A aj toto nám veľmi pomáha k dialógu v rodine, k rozhovoru pri 
stole, k dialógu medzi rodičmi a deťmi, k dialógu medzi súrodencami, pomáha 
nám to žiť tieto rodinné korene pochádzajúce od starých rodičov, k dialógu so 
starými rodičmi.  
Ako to však urobiť? Hľaďme na Máriu, ktorá v dnešnom evanjeliu hovorí 
Ježišovi: «Tvoj otec i ja sme ťa hľadali». Tvoj otec a ja,nehovorí ja a tvoj otec: 
pred „ja“ sa nachádza „ty“! Naučme sa to: pred mojím „ja“ si „ty“. V mojom 
jazyku existuje jeden výraz pre ľudí, ktorí najprv hovoria „ja“ a až potom „ty“: 
„Ja, mňa a so mnou a pre mňa a pre môj úžitok“. Títo ľudia majú najprv „ja“, 
až potom „ty“. Nie, vo Svätej rodine je najprv „ty“, až potom „ja“. Pre to, aby 
sme zachovali harmóniu v rodine, musíme bojovať proti diktatúre „ja“, keď sa 
to moje „ja“ nafukuje. To nie! Je nebezpečné, keď namiesto toho, aby sme sa 
navzájom počúvali, si vytýkame chyby; keď sa namiesto gest starostlivosti o 
druhých upíname na svoje vlastné potreby; keď sa namiesto vedenia dialógu 
izolujeme s mobilnými telefónmi – je smutné vidieť pri obede rodinu, kde je 
každý so svojím mobilom bez toho, aby sa rozprávali, každý hovorí so svojím 
telefónom – ; keď sa navzájom obviňujeme, opakujúc stále tie isté frázy a 
hrajúc starú známu hru, v ktorej chce mať každý pravdu a na konci zavládne 
chladné ticho. To rezavé, chladné ticho po rodinnej hádke. Je to veľmi 
nepekné. Opakujem svoju radu: večer sa treba nakoniec uzmieriť. Vždy. 
Nechoďte spať bez toho, aby ste uzavreli mier. Nikdy nechoďte spať bez 
uzmierenia, inak bude na druhý deň „studená vojna“! A tá je nebezpečná, 
pretože začne príbeh výčitiek, príbeh roztrpčenia. Koľkokrát, žiaľ, medzi 
múrmi domácností vznikajú a vzrastajú konflikty ako dôsledok dlhého mlčania 
a zanedbaného sebectva! Niekedy dokonca dochádza k fyzickému a 

morálnemu násiliu. To rozbíja harmóniu a zabíja rodinu. Obráťme sa od „ja“ k 
„ty“. To, čo má byť najdôležitejšie v rodine, je „ty“. A každý deň sa prosím 
spoločne trochu pomodlite, ak môžete, vynaložte námahu, aby ste Boha prosili 
o dar pokoja v rodine. A angažujme sa všetci, rodičia, deti, Cirkev, občianska 
spoločnosť, v podporovaní, bránení a chránení rodiny, ktorá je naším 
pokladom! Nech Panna Mária, Jozefova nevesta a Ježišova matka, ochraňuje 
naše rodiny. 

Svetové stretnutie rodín 
10. svetové stretnutie rodín, téma: Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti, 
Rím, 22.-26. júna 2022 
 „Manželstvo a rodina prejavujú vysokú hodnotu medziľudských vzťahov, 
zdieľania radostí a ťažkostí, rozvíjania každodenného života, ktorá vedie ľudí 
k stretnutiu s Bohom. Táto cesta, ak je vedená verne a vytrvalo, posilňuje lásku 
a uvedomuje si, že povolanie k svätosti, ktoré je vlastné každému človeku, sa 
konkretizuje v manželských a rodinných vzťahoch. V tomto zmysle je 
kresťanský rodinný život povolaním a spôsobom svätosti, vyjadrením 
„najkrajšej tváre Cirkvi.“ (Gaudete et exsultate 9) 
Modlitba za svetové stretnutie rodín 
Nebeský Otče stojíme tu pred Tebou, aby sme ťa chválili a ďakovali ti za 
veľký dar rodiny. Prosíme ťa za rodiny posvätené sviatosťou manželstva. Nech 
každý deň nanovo objavujú milosti, ktoré prijali a nech ako malé domáce 
cirkvi dokážu svedčiť o Tvojej prítomnosti a láske, ktorou Kristus miluje 
Cirkev. Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam a utrpeniu kvôli 
chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš. Buď im oporou a daj im 
spoznať cestu posväcovania, na ktorú ich voláš, aby tak mohli zakúsiť tvoje 
nekonečné milosrdenstvo a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske. Prosíme 
Ťa za deti a mládež. Nech sa stretnú s Tebou a radostne odpovedia na 
povolanie, ktoré pre nich pripravuješ. Prosíme za ich rodičov a starých rodičov. 
Nech si uvedomia, že sú znamením Božieho otcovstva a materstva, keď sa 
starajú o deti, ktorých telo a dušu im zveruješ, ako aj cez skúsenosť bratstva, 
ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu. Pane, daj, aby každá rodina mohla 
prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi ako volanie zapojiť sa do 
evanjelizácie, v službe života a pokoja, v spoločenstve s kňazmi a každým 
životným stavom. Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme. Amen. 
 Imprimatur:  Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, 
bratislavský arcibiskup metropolita 27. apríla 2021, Prot. č.: 146/2021. 
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