
 2.nedeľa cez rok C, 16.1.2022 
 

Pondelok               17/1 
sv.Anton, opát,spomienka 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Leonard Goroľ, pohrebná 
+Ondrej,Mária a ich rodičia(p.Pecháčová) 

Utorok                 18/1 
Féria 

Senné  7.30 +Ján Macko 

Streda                 19/1 
Féria 

Senné 
Palín 
 

17.00 
16.00 
 

+Zuzana a Ján Gujdanoví (p.Muchová) 
+z rod.Vojtkovej,Baňasovej,Štefaničovej 
(p.Jožiová) 

Štvrtok                20/1 
sv.Fabián, sv.Šebastián Senné  7.30 +Milan Jusko, 30.deň 

Piatok                   21/1 
sv.Agnesa, spomienka 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

zdr.B.p.Martina a Ladislav s rodinou 
+z rod.Mrázová,Šauličová, Iľašová 

Sobota                 22/1 
Féria, sv.Vincent, diakon 

P.Mária v sobotu 
Senné 17.30 +Miroslav Vološin,1.výr. 

Nedeľa           23/1 
 

3.nedeľa rok C 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

+Milan Horňák, 1.výr. 
+Miloš Mazur 
zdr.B.p.Marta a Ninka,Braňko, Miško 

 

Oznamy  
– dnes,  v nedeľu je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC. 
- na budúcu nedeľu budú zbierky na kostoly.   
- Od 18.1. do 25.1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 
- 21.1.2022 v piatok o18.00 v Sennom je príprava na sviatosť birmovania, 
začína sv.omšou. 
Milodary na kostol: zvonček 6.1.2022: Palín 46.70; 9.1.2022:Senné 74.12, 
Jastrabie 64.80, Palín 43€. na kostol Senné: bohuznáma rodina 100€, 
rodina Jána Iškya 100€, z predaja orechov 100€. na kostol Palín:6.1.: 150€ 
a 9.1.: 70€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre chrám a farnosť! 

      Farský list Senné 

Rímskokatolícka Farnosť Návštevy Panny Márie 
Ročník 13/2022                číslo 3 
 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2022 
„Videli sme vystupovať jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ - tieto slová z Mt 
2,2 budú mottom Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2022 od 18. do 25. januára. 
Materiály pre ekumenický týždeň pripravila Rada cirkví Blízkeho východu (MECC) s 
ústredím v Libanone. V oblasti sveta, kde sú ľudské práva systematicky pošliapavané 
nespravodlivými politickými a ekonomickými záujmami, ekumenická skupina 
pracovala s veľkým vypätím síl, aby sa nakoniec dostavili plody jej práce: chce byť 
pozvaním pre kresťanov, aby sa stali symbolom ako hviezda, ktorá vedie všetky 
národy ku Kristovi, prostredníctvom ktorého Boh privedie všetky národy k jednote. 
Objavenie sa hviezdy na judskej oblohe je dlho očakávaným znamením nádeje, ktoré 
vedie mudrcov, a všetky národy zeme, na miesto, kde sa zjavuje pravý kráľ a Spasiteľ. 
Táto hviezda je darom, ukazovateľom Božej milujúcej prítomnosti pre celé ľudstvo. 
Pre mudrcov bola znamením, že sa narodil kráľ. Svojimi lúčami vedie ľudstvo k 
väčšiemu svetlu, Ježišovi, novému svetlu, ktoré osvecuje každého človeka, a ktorý nás 
vedie do slávy Otca a nádhery jeho jasu. Ježiš je to svetlo, ktoré prišlo do našej tmy, 
keď sa skrze Ducha Svätého vtelil z Márie panny a stal sa človekom. Ježiš je svetlo, 
ktoré išlo ešte ďalej, hlbšie do temnoty sveta, keď sa pre nás a pre naše spasenie 
zriekol seba samého a stal sa poslušným až na smrť. Urobil to, aby nám osvietil cestu 
k Otcovi, aby sme mohli prísť k poznaniu Otca a poznať jeho lásku k nám, lásku toho, 
ktorý dal svojho jediného Syna pre nás, aby sme veriac v neho nezahynuli, ale mali 
večný život. Mudrci videli hviezdu a nasledovali ju. Komentátori videli tradične v 
postavách mudrcov symbol rozmanitosti národov, ktoré boli v tej dobe známe, a tiež 
znak univerzálnosti Božieho povolania, ktoré sa zjavuje vo svetle hviezdy, ktorá 
zažiarila z východu. Takisto vidia v tom, ako mudrci horlivo hľadajú novonarodeného 
kráľa, hlad celého ľudstva po pravde, po dobrote, a po kráse. Od začiatku stvorenia 
túži ľudstvo po Bohu, po tom, aby mu mohlo vzdávať úctu. Hviezda sa objavila, keď 
sa v plnosti času narodilo Božie dieťa. Ohlasovala dlho očakávaný Boží čin spásy, 
ktorá sa začína tajomstvom vtelenia. Mudrci nám odhaľujú jednotu všetkých národov, 
po ktorej Boh túži. Cestujú z ďalekých krajín a predstavujú rozličné kultúry, predsa 
ich však ženie ten istý hlad po tom vidieť a poznať novonarodeného kráľa. 
Zhromažďujú sa v malom domčeku v Betleheme, aby vykonali jednoduchý úkon: 
klaňajú sa a obetujú dary. Kresťania sú povolaní, aby boli pre svet znamením, že Boh 
uskutočňuje tú jednotu, po ktorej sám túži. Hoci prichádzajú z rozličných kultúr, rás a 
národov, kresťania spoločne hľadajú Krista a spoločne túžia klaňať sa mu a uctievať 
ho. Misiou kresťanského ľudu je teda byť znamením – ako hviezda – ktoré povedie 
ľudstvo v jeho hlade po Bohu, ktoré bude viesť všetkých ku Kristovi, a ktoré bude 



prostriedkom, prostredníctvom ktorého uskutoční Boh zjednotenie všetkých národov. 
Keď sa mudrci klaňajú a vzdávajú úctu, otvárajú svoje klenotnice a obetujú svoje 
dary. Tieto dary sa od kresťanského staroveku chápali ako znaky rozličných aspektov 
Kristovej identity: zlato ako symbol jeho kráľovskej majestátnosti, kadidlo jeho 
božskosti, a myrha ako predznamenanie jeho smrti. Tieto rôzne dary nám preto 
ponúkajú mozaiku jednotlivých hlbokých prienikov do podstaty veci, ktoré majú 
rôzne kresťanské tradície ohľadom osoby a diela Ježiša. Keď sa kresťania spolu 
stretnú a otvoria svoje klenotnice a svoje srdcia vo vyjadrení hlbokej úcty ku Kristovi, 
všetci sú obohatení týmto podelením sa o dary týchto duchovných prienikov.  
Hviezda vyšla na východe. Z východu vychádza slnko a z Blízkeho východu sa z 
milosrdenstva nášho Boha, ktorý nás požehnal ako Vychádzajúci z výsosti, zjavila 
spása. Dejiny Blízkeho východu však charakterizovali, a dodnes to tak je, konflikt a 
boj. Sú poškvrnené krvou a zatemnené nespravodlivosťou a útlakom. V poslednom 
období, od palestínskej Nakby (hromadného exodu palestínskych Arabov počas vojny 
v roku 1948) bolo toto územie svedkom radu krvavých vojen a revolúcií a vzostupu 
náboženského extrémizmu. Príbeh o mudrcoch tiež obsahuje množstvo temných 
prvkov, predovšetkým despotický príkaz Herodesa povraždiť všetky deti do dvoch 
rokov v Betleheme a celom jeho okolí. Krutosť týchto príbehov zaznieva ako ozvena v 
celej dlhej histórii a ťažkej prítomnosti Blízkeho východu. Bolo to na Blízkom 
východe, kde Božie slovo zapustilo korene a prinieslo ovocie: tridsať a šesťdesiat a 
stonásobné. A z tohto východu sa apoštoli vydali na cestu zvestovať evanjelium až po 
kraj zeme. Blízky východ dal svetu tisícky kresťanských svedkov a tisíce 
kresťanských mučeníkov. A predsa je teraz samotná existencia malej komunity 
kresťanov na Blízkom východe ohrozená. Mnohých ženie preč potreba hľadať 
bezpečnejší a pokojnejší život inde. Podobne ako to svetlo, ktorým je dieťa Ježiš, 
svetlo kresťanstva na Blízkom východe je v týchto zložitých časoch stále viac 
ohrozené. 
Jeruzalem je pre kresťanov mocným symbolom, lebo je mestom pokoja, kde bolo celé 
ľudstvo zachránené a vykúpené. Dnes však v tomto meste pokoj chýba. Rozličné strany si 
na mesto robia nárok a neberú ohľad na druhých. Dokonca aj modlitba podlieha v 
Jeruzaleme politickým a vojenským opatreniam. Jeruzalem bolo mesto kráľov, mesto, do 
ktorého aj Ježiš vstúpil triumfálne, prehlasovaný za kráľa. Je prirodzené, že mudrci 
očakávali, že novonarodeného kráľa, ktorého im zjavila hviezda, nájdu v tomto 
kráľovskom meste. Príbeh nám však rozpráva, že namiesto toho, aby sa [obyvatelia] cítili 
požehnaní, že sa narodil Spasiteľ kráľ, celý Jeruzalem sa rozrušil. Tak, ako je to do veľkej 
miery aj dnes. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, potrebuje Blízky východ, aby jeho ľud 
sprevádzalo svetlo z nebies. Betlehemská hviezda je znamením, že Boh kráča so svojím 
ľudom, cíti ich bolesť, počuje ich náreky, a prejavuje im svoj súcit. Uisťuje nás, že aj keď 
sa okolnosti menia a môže dochádzať k hrozným katastrofám, Božia vernosť je nemenná. 
Pán nedrieme ani nespí. Kráča popri svojom ľude, a keď sa stratia alebo sú v 
nebezpečenstve, privádza ich späť. Cesta viery je toto kráčanie s Bohom, ktorý vždy stráži 
a bdie nad svojím ľudom, a ktorý nás vedie na spletitých cestách dejín a života.  
Hoci mnohí západní kresťania slávia Vianoce, starovekejším sviatkom a stále hlavnou 
slávnosťou mnohých východných kresťanov je Epifánia – Zjavenie, keď sa Božia spása 
zjavila národom v Betleheme a pri Jordáne. Toto sústredenie sa na teofániu (Božie 

zjavenie) je v istom zmysle pokladom, ktorý kresťania Blízkeho východu môžu ponúknuť 
svojim bratom a sestrám na celom svete. Hviezda vedie mudrcov cez rozruch v 
Jeruzaleme, kde Herodes splieta úklady na vraždu nevinného života. Ešte aj dnes na 
mnohých miestach sveta trpia nevinní násilie a čelia jeho hrozbe a mladé rodiny unikajú 
pred tyranmi podobnými Herodesovi a Augustovi. V takej situácii hľadajú ľudia 
znamenie, že Boh je s nimi. Hľadajú toho novonarodeného kráľa, knieža miernosti, pokoja 
a lásky. Kde je však tá hviezda, ktorá vedie na cestu k Nemu? Je misijnou úlohou Cirkvi, 
aby bola tou hviezdou, ktorá osvecuje cestu ku Kristovi, ktorý je svetlom sveta. Ak je 
Cirkev takou hviezdou, stáva sa znamením nádeje vo svete plnom problémov a znamením 
Božej prítomnosti pri jeho ľude, ktorá ich sprevádza cez ťažkosti života. Kresťania sú 
povolaní slovom a skutkom svietiť na cestu, aby sa Kristus mohol – znovu – zjaviť 
národom. Ale rozdelenia medzi nami utlmujú svetlo kresťanského svedectva a zahaľujú 
cestu tmou, a tak bránia iným, aby našli svoju cestu ku Kristovi. Naopak, keď sú kresťania 
zjednotení v uctievaní Krista a spoločne otvárajú svoje klenotnice, aby si navzájom 
vymieňali dary, stávajú sa znamením jednoty, po ktorej Boh túži pre celé svoje 
stvorenstvo. Kresťania z Blízkeho východu ponúkajú tieto materiály pre Týždeň modlitieb 
za jednotu kresťanov. Sú si pritom vedomí toho, že svet zdieľa mnohé utrpenia a ťažkosti, 
ktoré aj oni zakúšajú, a túži po svetle, ktoré by ho viedlo na ceste k Spasiteľovi, ktorý má 
moc zvíťaziť nad tmou. Svetová pandémia Covid-19, následná ekonomická kríza, 
zlyhávanie politických, ekonomických a sociálnych štruktúr, ktoré majú chrániť 
najslabších a najzraniteľnejších, zdôraznili globálnu potrebu svetla, ktoré by svietilo v 
tme. Tá hviezda, ktorá pred dvetisíc rokmi zasvietila na východe, na Blízkom východe, 
nás stále volá k jasličkám, tam, kde sa narodil Kristus. Ťahá nás tam, kde je živý a aktívny 
Boží Duch, ku skutočnosti nášho krstu, a k premene našich sŕdc. Po tom, ako sa stretli so 
Spasiteľom a spolu sa mu klaňali, vracajú sa mudrci po varovaní vo sne do svojich krajín 
inou cestou. Podobne, spoločenstvo, ktoré spolu zažívame v našej spoločnej modlitbe, nás 
musí inšpirovať, aby sme sa vrátili do našich životov, našich cirkví, a nášho sveta novými 
cestami. Putovať novými cestami je pozvaním k pokániu a obnove v našich osobných 
životoch, v našich cirkvách, a v našich spoločnostiach. Nasledovať Krista je našou novou 
cestou a v nestálom a meniacom sa svete musia kresťania zostať pevní a nepohnuteľní ako 
súhvezdia a žiariace planéty. Čo to však znamená v praxi? Slúžiť evanjeliu dnes vyžaduje 
zaviazať sa obraňovať ľudskú dôstojnosť, zvlášť tých najchudobnejších, najslabších, a 
tých na okraji. Vyžaduje to od cirkví transparentnosť a zodpovednosť, schopnosť vydať 
účet v konaní so svetom a so sebou navzájom. To znamená, že cirkvi potrebujú 
spolupracovať pri poskytovaní pomoci postihnutým, prijímať tých, ktorí prišli o strechu 
nad hlavou, vysídlencov, odľahčiť tých, ktorí sú zaťažení bremenom, a budovať 
spravodlivú a čestnú spoločnosť. Toto je výzva pre cirkvi, aby pracovali spolu, aby mladí 
ľudia mohli budovať budúcnosť, ktorá súznie s Božím srdcom, budúcnosť, v ktorej všetci 
ľudia budú môcť zakúšať život, mier, spravodlivosť a lásku. Táto nová cesta pre cirkvi je 
cesta viditeľnej jednoty, ktorú obetavo s odvahou a odhodlaním hľadáme, aby deň za 
dňom „Boh bol všetko vo všetkom“ (1Kor 15,28). 

_____________________________________________________________ 
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. 


