
Nedeľa Radosti-Laetare, 4.pôstna nedeľa,22.3.2020 
Pondelok              23/3 

Féria 
  zdr.B.p. Jozef Mesaroš 

Utorok                24/3 
Féria   +Mária Saboslajová 

Streda                25/3 
Zvestovanie Pána, slávnosť 

  +Jozef (p.Kontuľová) 

Štvrtok               26/3 
Féria 

  zdr.B.p. Zuzana s rodinou (p.Čelovská) 

Piatok                 27/3 
Féria 

  +Alenka Mrázová 

Sobota               28/3 
Féria 

  zdr.B.p. Oto (U.) 

Nedeľa          29/3 
5.pôstna nedeľa  

  za farnosť 
modlitba posvätného ruženca v kruhu 
rodiny každý večer o 20.00 hod 

 

Oznamy - dnes je nedeľa radosti-laetare, štvrtá pôstna nedeľa v ružovom. Na budúcu nedeľu 
sa zahaľujú kríže a obrazy v kostole. 
- sv. omše nemôžu byť verejné, ale ja - ako váš farár slúžim každý deň súkromne sám sv. omšu bez 
účasti veriacich. A takto sa môžete aspoň duchovne spojiť v modlitbe za našu farnosť a prijať 
duchovné sv. prijímanie. 
- dňa 17.marca 2020 bolo 1.výročie úmrtia nášho bývalého farára pátra Pavla Bazára CM, 
vincentína. V modlitbách za jeho dušu a nech Odpočíva v pokoji!  
- na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31.marca 2020 mení čas. O 2.hodine posúvame hodiny na 
3.hodinu letného času.  
- Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť. 
-v stredu a piatok od 16.00 do 18.00 som k dispozícii na vyslúženie sv.zmierenia pred farským 
kostolom a po nej dám samostatne sv.prijímanie na ruku. Už od 25.3. až do Veľkej noci každú stredu 
a piatok. Alebo kedykoľvek po telefonickej dohode. 
 
-Aktuálne oznamy budeme priebežne zverejňovať na našej web-stránke, na nástenkách pri kostole, alebo 
cez miestne rozhlasy. 
-Platí všetko, čo zverejní KBS a naša arcidiecéza. 
-Rušia sa všetky verejné bohoslužby (omše a pobožnosti), katechézy, všetky plánované akcie a stretnutia. 
-Kancelária je otvorená vo zvyčajných zverejnených časoch. 
-Vyhlásené úmysly budú kňazmi odslúžené v daný deň na súkromných neverejných omšiach. 
-V nedele budú otvorené kostoly v čase 10.00 hod. – 12.00 hod. na súkromnú modlitbu a adoráciu. -
Dodržujte pri tom odstup a hygienické odporúčania. 
-Všetci sú na daný čas oslobodení od povinnosti účasti na omši počas nedieľ a prikázaných sviatkov. -
Človek neúčasťou nepácha žiaden hriech. 
-Pohreby budú iba bez omše. 
-Krsty budú vysluhované len s obmedzenou účasťou. 
-Zaopatrovanie bude fungovať bežne. 
-Sme povzbudení k týmto aktivitám mimo kostola: sledovanie omší cez masmédia, súkromná modlitba 
pobožnosti krížovej cesty, modlitba posvätného ruženca v kruhu rodiny každý večer o 20.00 hod, 
prísny pôst v piatky (ako na Veľký Piatok). 
-Za pochopenie ďakujeme a pripomíname, že my kňazi sme vám stále v rámci možností k dispozícii.

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 13 
Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31.marca 
Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. 
Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia 
COVID-19 sa predlžuje do 31.marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich 
dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Píše sa to v stanovisku KBS, 
ktoré vám prinášame v plnom znení.  
"Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných 
zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10.marca 2020 
súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10.marca do 
23.marca 2020. 
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu 
verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného 
zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v 
katolíckych kostoloch až do 31.marca 2020. 
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych 
diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10.marca 2020 do 
31.marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši. 
V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č. 2183) a 
kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych 
dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča 
venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním 
Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine. Existujú 
viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie 
alebo internetu. 
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si 
vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou 
posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi. 
"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a 
ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich 
starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou 
utiekame!" V Bratislave 20.marca 2020. Mons. Stanislav Zvolenský, 
bratislavský arcibiskup-metropolita, predseda KBS". 
 



Inštrukcie Košickej arcidiecézy II. covid-19 
Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry! Situácia ohrozenia zdravia i života 
pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska sme rozhodli o predĺžení 
neverejného slávenia bohoslužieb do 31.marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to 
zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to bude vyvíjať neskôr. Podobná 
situácia bude zrejme trvať aj počas veľkonočných sviatkov. Na základe dekrétu 
z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz môžeme potvrdiť, že obrady 
veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti. Bližšie informácie budeme 
aktualizovať. Viacerí sa však pýtate, ako v týchto dňoch vysluhovať sviatosti, 
ako spovedať a ako podávať sv. prijímanie.  

1.Hromadné spovedanie pred sviatkami, ako ho poznáme 
z predchádzajúcich rokov, tentokrát nebude možné. Neplánujte si spoločné 
spovedanie. Vo farnostiach si však už teraz môžete na každý deň pripraviť plán 
spovedania jednotlivcov, možno aj s rozdelením podľa ulíc (aby sa prípadný 
záujem čo najviac rozdelil v čase), najlepšie na otvorenom priestranstve pri 
kostole. Spovedať možno po stojačky, k dispozícii pre rôzne prípady môže byť 
aj stolička. Potrebné je mať rúško, tak v prípade kňaza, ako aj penitenta. Dbajte 
na to, aby sa nevytvárali veľké rady. Ak budú penitenti stáť v rade, nech 
dodržia od seba vzdialenosť 2m a nech majú ochranné prvky tváre, tak ako je 
to teraz bežné pri čakaní pred lekárňami, obchodmi či úradmi. 

2.Po sv. spovedi môže byť ponúknutá možnosť sv. prijímania. Ten, kto sa 
vyspovedá, s rúškom na tvári môže vojsť do kostola, kde sa nemôže dlho 
zdržiavať. Od povereného kňaza, resp. akolytu, prijme Eucharistiu na ruku. 
O povolení prijímať na ruku počas epidémie sa rozhodlo na poslednom 
plenárnom zasadnutí KBS v Čičmanoch. Zo strany farnosti je dobré mať 
pripravený dezinfekčný prostriedok, ktorý krátko pred prijímaním na ruku 
môže dostať každý komunikant. Prijímanie na ruku (u pravákov) prebieha tak, 
že prijímajúci nastaví ľavú ruku, na ktorú dostane partikulu a pravou rukou si 
ju sám podá do úst. 

Niektorí z vás sa pýtali aj na možnosť adorovať v otvorenom kostole, 
dokonca vraj dostali aj usmernenia z polície, že bude lepšie ak kostol celkom 
zatvoria. Tam, kde sa zhromažďuje príliš veľa ľudí v jednom čase, je lepšie 
nevyhlasovať adorácie, aby sme sa vyhli plánovanému a nárazovému 
stretávaniu. V kostole nemajú byť modlitby spoločné – či už modlitba ruženca 
alebo iné pobožnosti. Treba zachovať posvätné ticho pre súkromnú modlitbu, 
ktorá tiež nemá trvať dlho. Preto v kostoloch, kde si niektorí veriaci akosi 
zvykli stretnúť sa v istý čas na spoločné modlitby, je potrebné takýto „zvyk“ 
v tomto čase ukončiť a vysvetliť im, že všetci bez výnimky musíme dodržiavať 
prísne opatrenia. Všetko, čo sa týka Kvetnej nedele a veľkon. Trojdnia, 
budeme priebežne aktualizovať.  

Vyprosujeme vám veľa sily, trpezlivosti, dôveru a istotu, že Pán je s nami aj 
v týchto ťažkých dňoch! Zotrvajte v iniciatíve večernej modlitby ruženca 
s modlitbou k PM Obišovskej. V Košiciach, 20. marca 2020. 
Žehnajú vám vaši biskupi:  Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – 
metropolita a  Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup 
 

Duchovné povzbudenie košického pomocného biskupa Mareka Forgáča  
v čase epidémie šíriaceho sa koronavírusu košický pomocný biskup Mons. 
Marek Forgáč napísal: Čas prehĺbenia túžby 
Pohľad do prázdneho kostola počas svätej omše uplynulú nedeľu mi ostane 
hlboko v pamäti. Uvedomujúc si celú situáciu vyvolávalo to zvláštne pocity 
úzkosti, ktoré som premáhal uistením, že sme zjednotení v duchu 
a prostredníctvom priamych prenosov. Nikto nevie, ako bude ďalej. V týchto 
dňoch viac ako inokedy sú aktuálne slová, ktoré vyslovili Izraeliti na púšti: „Je 
Pán medzi nami alebo nie?“ Chcel by som všetkých uistiť, že Pán je nám 
bližšie, ako by sme si mysleli. Nachádzame sa v zajatí rôznych zákazov 
a reštrikcií a tento stav by sme mohli prirovnať k zajatiam, do ktorých sa 
dostával aj vyvolený národ. Zajatie bolo vždy príležitosťou pre sebareflexiu, 
prehodnotenie života a znovuobnovenie vrúcneho vzťahu k Bohu, takže 
obdobie nešťastia sa nakoniec stalo požehnaním. Izrael sa učil takéto 
skúsenosti prečítať pohľadom Božím. Tak to môže byť aj v našom prípade, len 
sa potrebujeme k tomu veľmi intenzívne povzbudzovať. Osobne poznám ľudí, 
ktorí si práve v tomto kritickom čase uvedomili, že to je chvíľa, kedy môžu 
obetovať viac času doma pre svojich. Osobne poznám rodiny, ktoré sa práve 
v tomto čase začali doma spoločne modliť. Osobne poznám kňazov, ktorí 
tvorivo hľadajú možnosti, ako pri zachovaní všetkých obmedzení môžu zostať 
blízko pri svojich veriacich. Myslím, že to je jedno z najväčších posolstiev 
týchto dní – vyjadriť blízkosť. Hoci sme limitovaní možnosťou osobného 
kontaktu, hľadajme spôsoby, ako zostať blízko. Najmä starí, chorí a opustení 
obzvlášť potrebujú pocítiť našu blízkosť, lebo tento stav najviac dolieha na 
duševný život. Vďaka Bohu, že máme mnohé technické vymoženosti, ktoré 
nám to dovoľujú. Toto je čas prehĺbenia túžby po Bohu i po blízkosti druhých. 
Nádej a dôvera je výsadou nás kresťanov. Pomáhajme si ako vieme, 
povzbudzujme sa ako môžeme a dôverujme dobrému Bohu. A hoci sa 
nemôžeme spoločne stretnúť na mieste úcty a vďakyvzdania Bohu, nech sa na 
nás napĺňajú Ježišove slová o pravých ctiteľoch, ktorí sa klaňajú Otcovi 
v Duchu a pravde. Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. 

____________________________________________________________________ 

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 - farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz Náklady na tlač sú 0,10 €. 


