
Veľkonočná  nedeľa,12.4.2020 
Pondelok              13/4 

Veľkonočný pondelok 
  +Štefan a Mária Papcunoví 

Utorok                 14/4 
Veľkonočný utorok   +Ján Pupiš, 1.výr. 

Streda                 15/4 
Veľkonočná streda 

  zdr.B.p. rodina Kontuľová 

Štvrtok                16/4 
Veľkonočný štvrtok 

  +Michal, Barbora a Juraj 

Piatok                  17/4 
Veľkonočný piatok 

  zdr.B.p. a dary D.Sv. Michaela a Juraj 

Sobota                18/4 
Veľkonočná sobota 

  zdr.B.p. novomanželia Michal a Michaela 
Blažekoví 

Nedeľa           19/4 
2.veľkonočná nedeľa 
Božieho milosrdenstva 

  za farnosť, zdr.B.p. Erika a Štefan 
modlitba posvätného ruženca v kruhu 
rodiny každý večer o 20.00 hod 

 

Oznamy - sv. omše nemôžu byť verejné, ale 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. 
- číslo účtu rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Sennom:  
IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť.  

- Celý týždeň je Veľkonočná oktáva. Každý deň v týždni je sviatkom.  
- Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), 
sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.  
- od 16.00 do 18.00 som k dispozícii na vyslúženie sv.zmierenia a po nej dám samostatne sv.prijímanie na 
ruku. 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, 
modlitba posvätného ruženca v kruhu rodiny každý večer o 20.00 hod, prísny pôst v piatky. 
- Za pochopenie ďakujeme a pripomíname, že my kňazi sme vám stále v rámci možností k dispozícii. 
 

Ohlášky: Zemplínska Široká: sv.manželstva rozhodli sa prijať MICHAL BLAŽEK, r.k. z 
Bratislavy, syn Patrika a Alexandry rod. Sysákovej a MICHAELA GAJDOŠOVÁ, r.kat. 
zo Zemplínskej Širokej, dcéra Jozefa a Ľudmily rod. Žatkovej sa ohlasujú po prvýkrát, 
druhykrát a tretíkrát. 
 

 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 16 

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, 12.4. 2020 
 
 

„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Mt 28,20 
 

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva – 
smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista 

a pravú veľkonočnú radosť zo srdca praje 
otec duchovný Stanislav a kurátori z celej farnosti. 
Požehnanú VEĽKÚ NOC 2020! Požehnané veľkonočné sviatky 

v radosti z Ježišovho zmŕtvychvstania 
 
Slovo arcibiskupa kňazom a veriacim 

Milí oltárni spolubratia, drahí veriaci, nikto z nás si nepomyslel, že takto 
budeme prežívať pôstne obdobie, nútení  zostať doma. Nikomu z nás by ani na 
okamih nenapadlo, že kostoly budú aj na Veľkú noc zatvorené a bez účasti 
našich veriacich budeme slúžiť sv. omše. Nevieme, čo nás ešte čaká, ani ako 
dlho potrvá zápas o skrotenie tohto zákerného a očami neviditeľného 
záškodníka, ktorý ruinuje zdravie a životy ľudí, zvlášť tých najslabších 
a najzraniteľnejších, ktorým sme zaviazaní svojou úctou, 
láskou, starostlivosťou a musíme si ich osobitne chrániť – veď sú to naši 
rodičia, starí rodičia, príbuzní a priatelia.  

Mnohí hovoria, a s tým plne súhlasím, že je to čas, ktorý preveruje naše 
charaktery a naše vzťahy. Poviem otvorene, je to tvrdá skúška, test, aký tu 
doteraz nebol. Po tieto dni vďaka spravodajstvu médií môžeme vidieť ako na 
celom svete pribúda infikovaných a ťažko chorých na prístrojoch, ako sú 
vyčerpaní lekári, zdravotníci, ošetrujúci a mnoho ďalších v rôznych službách. 
Vnímame bolesť a slzy ľudí, ktorí prišli o svojich drahých. S dojatím 
pozorujeme toľko obetavosti, dobrovoľníctva, nezištnej pomoci, 
spolupatričnosti, zomknutia a povzbudenia, že to spolu zvládneme. Tieto 



skutočné obrazy zo sveta vyzývajú každého z nás prehĺbiť vzťahy 
priateľstva, obetavej spolupráce a štedrej pomoci a blízkosti. Je to skutočne čas 
pre svedectvo našej kňazskej viery a lásky. Všetkým nám silno utkvel obraz 
ako pápež František osamelo, s námahou, v pokore a s dôverou kráčal 
prázdnym priestorom pred bazilikou sv. Petra ku krížu s Ukrižovaným 
a k ikone Panny Márie. Na záver adorácie vzal do svojich rúk Eucharistického 
Krista, aby požehnal druhým.  

Našou úlohou v tomto čase je robiť to isté. Postaviť sa s prosebným srdcom 
pred Ukrižovaného, zverovať pod ochranu Panny Márie naše farnosti. Prosiť, 
vyprosovať, modlitbou sprevádzať jeden druhého.  Zvolávajme na seba Božie 
požehnanie. Myslime tiež na to, že okrem našich modlitieb je potrebná aj 
viditeľná konkrétna pomoc. Teraz je naliehavý čas pre skutky milosrdenstva, 
pre tichú službu. Vyprosujem vám duchovnú silu, rozvážnosť, odvahu, 
vnútorný pokoj, silnú vieru a radosť prameniacu z istoty, že vzkriesený Ježiš je 
neustále s nami. Váš arcibiskup +Bernard Bober. 

 

Milí bratia kňazi, dnešný deň - Zelený štvrtok- je pamätným dňom 
ustanovenia Eucharistie a kňazstva. Myslím na vás všetkých a spolu s vami si 
chcem pripomenúť deň kňazskej vysviacky – udalosť, ktorá nás urobila nielen 
priateľmi Ježiša Krista, ale aj služobníkmi jeho milosti pre posväcovanie jeho 
ľudu. Veľmi dobre vieme, že to nie je len honor, ale predovšetkým 
nevyhnutnosť obetavej lásky z našej strany. Túto lásku a horlivosť v službe si 
môžeme zachovať iba za pomoci nášho Pána, najvyššieho veľkňaza. Neustále 
potrebujeme obnovovať svoje odhodlanie i ochotu.  

Ďakujem každému jednému z vás za doterajšiu prácu a nasadenie pri 
budovaní Božieho kráľovstva, za vašu kňazskú vernosť, a do budúcnosti, aj za 
vaše verné postoje v ťažkých chvíľach.  

Cez vás chcem poprosiť všetkých našich veriacich, aby sa modlili za nás, 
kňazov. Hoci nie sme dokonalí, predsa sme ochotní meniť sa a viac sa 
pripodobňovať Ježišovi Kristovi. Pri slávení obradov budem myslieť na vás, 
a prosím o podobné memento pri oltári aj za nás, tu, v srdci arcidiecézy. Bude 
nám síce chvíľami ťažko, ale všetko zahojí a vylieči radosť a istota, že Ježiš 
premáha smrť i hriech. Vydržme! Vyprosujem vám požehnané a pokojné 
veľkonočné sviatky!  + Bernard Bober 

 

 
 

Sedemdesiate výročie likvidácie kláštorov 
V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného 

vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. 
Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít 
v bývalom Československu. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. 
apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor 
národnej bezpečnosti, Štátna bezpečnosť, armáda a Ľudové milície) mužské 
kláštory na Slovensku i v Čechách a rehoľníkov odviezli do sústreďovacích, 
disciplinárnych a preškoľovacích táborov. Pre starých a nevládnych 
rehoľníkov vytvorili samostatný kláštor – starobinec. Zásah voči reholiam 
dostal názov Akcia K. V slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 
kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo asi 1 200 rehoľníkov. 

Na konci leta 1950, od 29. augusta, bola spustená Akcia R, ktorej cieľom 
bolo zlikvidovať ženské kláštory a rehoľné sestry. Zlikvidovaných bolo takmer 
140 kláštorov a približne 2 000 rehoľných sestier z nich bolo sústredených 
a internovaných na nových miestach. „Predstavení museli odovzdať kľúče 
a kláštory ostali zatvorené. Okrem osobných vecí bolo všetko zoštátnené, 
pričom mnohé veci sa hneď v prvých dňoch aj rozkradli vrátane liturgických 
predmetov, v ktorých niektorí videli cennosti a nie to, na čo skutočne 
slúžili,“ . „Rehoľníci boli sústredení a držaní v internácii, zbavení práv občana, 
boli postavení na okraj spoločnosti a ak sa chceli nanovo zaradiť do verejného 
života, museli skrývať svoju identitu rehoľníka. Mnohí ozaj zakúsili „červený" 
teror na vlastnom živote. Reálne oživenie rehoľného života priniesla až Nežná 
revolúcia v roku 1989, ktorá znamenala koniec totality.“  

Dokument BARBARSTVO MOCI (00), ktorého autorkou je sr. Ivica 
Kúšiková, SSpS, približuje osudy rehoľníkov a ich prežívanie týchto udalostí, 
ako i snahu štátu vysporiadať sa s „nepriateľom“. Konferenciu vyšších 
rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) tvorí 73 reholí, 45 ženských 
a 28 mužských, ktoré majú svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 
rehoľných komunitách na Slovensku. 

_____________________________________________________________ 
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 €. 
číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 


