
5.pôstna nedeľa,29.3.2020 
Pondelok              30/3 

Féria 
  +Ján Prokop, pohrebná  

Utorok                31/3 
Féria   +Gabriel Pado 

Streda                 1/4 
Féria 

  zdr.B.p. Monika a rod.Obšitníková 

Štvrtok                 2/4 
Féria 

  zdr.B.p. Eva Jenčová 

Piatok                  3/4 
Féria 

  zdr.B.p. Marta (p.Beľanová) 

Sobota                4/4 
Féria 

  +Mária Slišková 

Nedeľa           5/4 
Kvetná nedeľa 

Nedeľa utrpenia Pána 

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

 

Oznamy - od nedele sú zahalené 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. 
- 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. až do Veľkej noci každú stredu a piatok. Alebo kedykoľvek 
po telefonickej dohode. 
 
-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 14 
Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19 
„Animat me exemplum multorum“- Oduševňuje ma príklad mnohých našich 
kňazov, ktorí s veľkým nasadením, cez všetky výdobytky techniky, živo komunikujú 
so svojimi veriacimi, informujú ich, modlia sa s nimi na diaľku a za všetkých denne 
slúžia sv. omše za zatvorenými dverami kostolov. Naši ochotní kňazi, s menším či 
väčším rizikom ohrozenia svojho zdravia, vysluhujú nevyhnutné obrady, akými sú 
v tomto čase neodkladné krsty a pohreby. V posledných inštrukciách a odporúčaniach 
sme informovali o spôsobe podávania Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia 
v období epidémie. Situácia sa však každým dňom komplikuje. Podľa všeobecne 
známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných 
otcov z terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz 
musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady. Prosím všetkých veriacich, aby tento 
stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, 
bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou. Láska 
sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno nech sa 
využívajú duchovné inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá. S veľkou 
vďakou oceňujem iniciatívu premiéra SR smerujúcu k posilneniu vysielania priamych 
prenosov svätých omší vo verejnoprávnej televízii. V tejto situácii naozaj nejde 
o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany 
duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani s reštrikciami 
komunizmu, ani s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne 
nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ak by 
kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte bola na mieste. Aj tak, 
nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú 
a odvážnu reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič 
netušiacich, asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že 
obmedzenie stretávania je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. 
Dodržiavajme ho a buďme zodpovední! Milí bratia kňazi! Aj keď s predstihom, 
zasielam vám niekoľko sľúbených špecifikácií v rámci Košickej arcidiecézy pre 
blížiaci sa Veľký týždeň, aby ste sa na jednotlivé slávenia mohli vopred dobre 
pripraviť. Zvážte, koľko asistujúcich je potrebných pre pokojné zvládnutie obradov. 
Okrem koncelebrujúcich kňazov, organistu resp. kantora, kostolníka a azda dvoch 
asistentov, nech sa s účasťou ďalších veriacich nepočíta.  
Kvetná nedeľa: Jednoduchý vstup (tretí spôsob) s požehnaním ratolestí po úvodnom 
pozdrave pri oltári (ratolesti požehnať kvôli matérii pre popolec na druhý rok). Pašie – 
recitované, iba v prípade kňaza a dvoch asistentov, ktorí vedia a chcú spievať, môžu 



byť aj spievané. Zelený štvrtok: Sv. omša požehnania a svätenia olejov Missa 
chrismatis sa v Košickej arcidiecéze predbežne presúva na štvrtok, 4.6.2020, deň 
sviatku Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza. Pri večernej sv. omši 
na Zelený štvrtok sa vynechá umývanie nôh. V závere sv.omše sa Najsvätejšia 
sviatosť neprenáša do bočného bohostánku, procesia a verejná adorácia sa vynechajú. 
Kňaz môže adorovať súkromne. Veľký piatok: Krížová cesta nemôže mať verejný 
ráz. Zo známych dôvodov sa nemôže konať za účasti veriacich, ani na voľnom 
priestranstve, modlí sa len súkromne. Obrady popoludní sa začnú ako zvyčajne. Pašie 
– podobným spôsobom ako na Kvetnú nedeľu. V časti Spoločná modlitba, je podľa 
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí potrebné zaradiť osobitný úmysel za 
chorých, mŕtvych a zblúdených. Tomu však zodpovedá desiata prosba v poradí: X. Za 
tých, čo znášajú útrapy. Pri poklone svätému krížu si ho stačí uctiť pokľaknutím, no 
pri uctení kríža bozkom, je potrebné dbať na hygienické predpisy a pamätať aj na 
ostatných asistujúcich – tí môžu byť hneď vyzvaní pozdvihnutím kríža k spoločnej 
poklone v tichu. V závere sa tradičná procesia do Božieho hrobu môže vynechať. 
Tam, kde sú možnosti k príprave Božieho hrobu, a pri rešpektovaní záujmu veriacich 
kvôli možnému priamemu prenosu obradov, je chvályhodné, ak sa táto časť obradov 
zachová a zrealizuje. Poklonu pri Božom hrobe na druhý deň možno urobiť len veľmi 
opatrne. Na miestach, kde máte predpoklad, že sa veriaci nahrnú na adoráciu 
nárazovo, kostol nech radšej zostane zatvorený. 
Veľkonočná vigília: Na začiatku sa vynechá obrad požehnania ohňa, vynechá sa 
procesia svetla. Keďže viacerým kňazom sa nepodarilo zakúpiť paškály v predstihu, 
po úprave číslic letopočtu, môžu použiť minuloročné. Veľkonočná svieca sa zapáli 
ešte pred úvodným vstupom, po príchode do presbytéria sa prednesie veľkonočný 
chválospev. Po liturgii Slova, sa v liturgii krstu posvätí krstná voda a iba sa obnovia 
krstné sľuby. Po liturgii Eucharistie a po modlitbe po prijímaní môže byť tzv. Obrad 
vzkriesenia s krátkou procesiou – kňaz s Eucharistiou v monštrancii vyjde pred hlavný 
vchod kostola a udelí požehnanie na štyri svetové strany. Po návrate k oltáru nasleduje 
všetko tak, ako je zvykom v našich regiónoch. Požehnanie veľkonočných jedál: Na 
Bielu sobotu popoludní, alebo v nedeľu ráno je u nás zvykom požehnať pokrmy. 
Tohto roku sa môže vynechať, hlavne v mestách kde sa to nedá bezpečne zrealizovať. 
Chystáme pre vás texty domácej liturgie vhodné pre požehnanie pokrmu v rodinách. 
Texty, ktoré vám pošleme neskôr, tiež pomôžu rodinám viac prežívať a mať 
spoluúčasť na slávení veľkonočných obradov počas celého Trídua. Teraz, keď nie je 
možné zhromažďovať sa, a nebolo by rozumné zhromažďovať ľudí na jednom 
priestranstve, hoci so zachovaním dvojmetrových odstupov, môže sa tento zvyk 
(hlavne na dedinách) zrealizovať pri troche úsmevnej vynaliezavosti napríklad tak, že 
kňazi pôjdu po uliciach, kde ich veriaci s košíkmi počkajú pred svojimi príbytkami 
v bezpečnej vzdialenosti. Modlitba môže byť spoločná cez obecný rozhlas, 
pokropenie požehnanou vodou sa môže urobiť napr. aj z auta. Ak sa pritom budú 
zbierať tradičné milodary, zo solidarity s kostolmi, ktoré sú v tomto čase v podstate 
bez príjmu, by bolo veľkým gestom, keby boli tieto milodary určené pre miestny 
kostol. Na to treba veriacich upozorniť, aby dopredu poznali účel zbierky. 
Veľkonočná nedeľa: Pri zachovaní všetkého, bez účasti ľudu.  

Drahí bratia a sestry, vyprosujem vám všetkým veľa trpezlivosti, silu z modlitby 
a čítania Božieho Slova, útechu Božej Matky Panny Márie a pokoj srdca pri 
aktivovaní dokonalej ľútosti i duchovného svätého prijímania. Živme v sebe silnú 
nádej, že tento čas skúšky sa raz skončí a my sa budeme môcť stretnúť pri slávení 
Eucharistie. S požehnaním  Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita. 
Košice 25. marca 2020. 
Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31.marca. Biskupi na tento čas 
veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. 
Duchovné povzbudenie košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Bratia a sestry! Boh je 
prameňom všetkého života. A práve život sme dostali od Boha ako najväčší dar. Dnes slávime 
sviatok Zvestovania Pána. Pripomíname si udalosť, keď Boží posol zvestoval Panne Márii správu, 
že sa stane matkou Spasiteľa, Božieho Syna. Tento deň je zároveň Dňom počatého života. Slávime 
fakt, že Boží Syn sa počal v lone Panny Márie, vzal si z nej telo a stal sa človekom. Už len tým 
samotným sviatkom dávame najavo, že Boh si váži ľudský život, že sa stal jedným z nás. Toto 
Božie konanie nás naučilo, aby sme si vážili každý ľudský život, a že ľudský život treba chrániť 
nielen od narodenia, ale už od chvíle jeho počatia až po prirodzenú smrť. Žijeme zvláštnu dobu, 
ťažkú a teraz aj smutnú dobu. Ako keby sme mali v úcte iba svoj vlastný život. Štýl života, ktorý 
sme doteraz žili, nás upevňoval v presvedčení, že sa nám nemôže nič stať, že veda a technika sa 
postará o všetko. Niektorí si mysleli, že prežijú tri životy, preto odkladali rodinu, manželstvo a deti 
až na neskoršiu chvíľu. Ale roky prejdú, príde možno aj kríza, nielen ekonomická ale aj taká, ktorú 
prežívame teraz – kríza ohrozujúca život v podobe pandémie, a my zrazu zisťujeme, že nie sme 
všemohúci, ani nesmrteľní, a že ak svoj život neobetujeme v správnom čase, zostaneme sami a 
smutní. Našťastie, žijú ešte rodiny, otcovia a mamy, ktorí sú otvorení pre najvzácnejší Boží dar – 
pre nový život. Deti sú naša budúcnosť – budúcnosť rodiny, národa i Cirkvi. Tam kde niet detí, tam 
je smutno. Národ môže mať aj dostatok bohatstva, dobrú ekonomiku, zdravotníctvo i dobrých 
politikov, ale ak nemá deti – nemá budúcnosť! Som nesmierne rád, že aj v týchto smutných časoch, 
dostávam hlásenia o tom, že naši kňazi, pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení 
a predpisov, vysluhujú sviatosti a medzi nimi sviatosť krstu. To je dôkaz, že deti aj napriek 
ohrozeniu zdravia i života prichádzajú na tento svet, a že po nás tu nebude potopa, ale vyrastie 
ďalšia nová generácia. A to je vždy veľká radosť, keď do rodiny prichádza nový člen, nový život, 
ďalší človek. Škoda, že tak málo spolupracujeme s týmto Božím darom. Máme strach prijať viac 
detí, lebo sa možno bojíme výdavkov a straty pohodlia. Ale všímate si to? Ako sme v tom našom 
väčšom komforte a pohodlí života zostali zrazu smutní! Prečo?! Strach o náš holý život nás znovu 
ochromil. Báť sa o svoj život i o životy iných je síce prirodzené, no keď to trvá príliš dlho, ochromí 
to celého človeka a človeku sa potom už nechce ani žiť. No nedá sa takto prežívať!  Naozaj, iba 
v Bohu má život zmysel a všetky ohrozenia, ktoré sa k nám priblížia, môžeme odľahčiť a pookriať, 
oddýchnuť si a nájsť vytúžený pokoj v dokonalom odovzdaní sa do Božích rúk. Milí naši veriaci! 
Nebojte sa! Dôvera a odovzdanosť nech je väčšia ako strach. Ďakujme dnes Bohu za dar nášho 
života, ale aj za životy iných. Otvorme sa v nastávajúcom období pre tento dar a nebojme sa prijať 
od Boha do našich rodín viac detí. Povzbudzujme k tomu našich mladých. Viacdetnosť nech sa 
nevníma ako hanba, ale ako požehnanie! A ak táto pandémia pominie, nenechávajte svoje deti 
doma, ale prineste ich do Božieho chrámu, nech sa živia Ježišovým Slovom i Telom, aby im 
neskameneli srdcia, a aby sa z nich nestali sebci! Nech sa ich Ježiš sám dotkne, aby mohli vidieť 
svoj život jasnejšie, aby vedeli rozlišovať dobro od zla, podstatné veci od nepodstatných. Bratia a 
sestry! Majme oči otvorené a vnímajme potreby všetkých ľudí okolo seba, práve v týchto ťažkých 
dňoch. A prosme aj Pannu Máriu, aby nám pomohla zbaviť sa akéhokoľvek strachu – strachu 
z ohrozenia vlastného života, i strachu z nového počatého života! Nebojme sa! 
______________________________________________________________________________________ 

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 €. 


