
Farské oznamy 5.veľkonočná nedeľa 
 

Pondelok              11/5 
Féria, bl.Sára Salkaházi 

Senné 18.00 + Ján Saboslay 

Utorok                 12/5 
Féria 

Senné 
Palín 
 

17.00 
18.00 
 

+Ján a Mária Ličákoví a ich rodičia 
za ľud a poďakovanie za 18.rokov kostola 
v Palíne 

Streda                 13/5 
Féria, P.Mária Fatimská 

Senné 
Jastrabie 

18.00
17.00 

 +Štefan a Mária Halasoví 
zdr.B.p. Štefan (K.) 

Štvrtok                14/5 
sv.Matej, apoštol 

Senné 17.00 +Ján a Kamila Hreškoví 

Piatok                  15/5 
Féria 

Senné 18.00 zdr.B.p. Žofia s rodinou 

Sobota                16/5 
sv.Ján Nepomucký 

   

Nedeľa           17/5 
 

6.veľkonočná nedeľa 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Z.Široká 

11.00 
 9.00 
10.00 
 8.00 

zdr.B.p. Ján Nemčík, živ.jub. 
zdr.B.p. Anton, Eva a Ľudmila 
zdr.B.p. Peter Chytráček 
za farnosť 

 

Oznamy - 12.5.2020 je 18.výročie konsakrácie kostola v PALÍNE. 
- počas celého mesiaca máj sú májové mariánske pobožnosti. Ak je sv. omša, začne 
sa májovou pobožnosťou, ak nie je, pobožnosť o 18.00 hod. 
- Ak neprídete na modlitbu sv. ruženca a mariánsku pobožnosť do kostola pozývam 
Vás aspoň na súkromnú modlitbu litánií loretánskych a môžete pridať modlitby 
pápeža Františka. 
- Vo Veľkonočnom období, ktoré trvá 50 dní (do Sviatku Zoslania Ducha Svätého), 
sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.  
- Kancelária je otvorená vo zvyčajných zverejnených časoch. 
- Žehnám Vás, ďakujem za modlitby a som pre Vás stále v rámci možností 
k dispozícii. 
- Oznam pre členov Ružencového bratstva. Tento mesiac máj sa modlíme 
nasledujúci desiatok sv.ruženca. 
- číslo účtu rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Sennom: IBAN 
SK84 0900 0000 0000 9101 8635.  
- milodary na kostol v Sennom: 90€. Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a 
farnosť.  
 
 
 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 20 

Deň matiek 
Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v 

živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je 
špeciálny čas povedať našim mamkám ako ich máme radi, čo pre nás 
znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! 
Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej 
Nebeskej Mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, 
nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný! Krásny deň 
matiek! 

Verejné bohoslužby s obmedzeniami máj 2020 
Milí bratia a sestry, na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva 
a v jednote s vyhlásením Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii 
v pastorácii, vám ponúkame niekoľko súhrnných informácií.  
Rozostupy a dištanc: Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí 
dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa 
počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom 
priestore kostolov zabezpečte a podľa inštrukcií KBS presne vyznačte miesta 
na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so 
zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Je na vašom zvážení, akým spôsobom 
zabezpečíte rešpektovanie interiérových kapacít. Niektorí kňazi využijú 
nahlasovanie cez lístky, iní si možno určia službu (so slušným a maximálne 
empatickým vystupovaním) pri vchode do kostola a keď bude kostol kapacitne 
naplnený, poprosia ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde sa 
zabezpečí aspoň zvukový prenos. Aj vonku je potrebné dodržať rozostupy.  

Dezinfekcia a rúška: Pred vstupom do kostola je potrebné zabezpečiť 
dezinfekciu rúk a dohliadať na nosenie rúšok. Svätenička a lavice musia zostať 
prázdne. Vetranie priestorov a dezinfekcia kľučiek či iných dotykových plôch 
je tiež nevyhnutnosťou. K vchodom do kostola si môžete vyvesiť ikonky, ktoré 
vám zasielame v prílohe. Tie budú upozorňovať a pripomínať platnosť 
opatrení. Aj celebrant s asistenciou odteraz musia mať rúška. 

Príhovory: Príhovory, a teda i homília, nesmú byť príliš dlhé, aby sa čas 
sv.omše nenaťahoval. Žiada sa nevyhnutná stručnosť. 



Sv. prijímanie na ruku: Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku 
a malo by sa podávať aj v exteriéri, ak bude potreba – aby ľudia, ktorí stoja 
vonku, nemuseli prechádzať celým kostolom dopredu. Aj v rade na sv. 
prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. V krátkom poučení pred sv. 
omšou vysvetlite veriacim potrebné detaily. Odložme dokazovanie 
pravovernosti a buďme za jedno s diecéznym biskupom. Vysvetlite veriacim, 
že toto výnimočné (dočasné) prijímanie na ruku v tomto ťažkom období nie je 
hriech, a že Ježiš sa neštíti nášho tela, dokonca, on sa narodil v špinavej 
maštali. Jediná prekážka k hodnému sv. prijímaniu je nečisté ľudské srdce. Kto 
by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na 
to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako 
posledný. 

Omša pre seniorov: Ak sa dá, pridajte sväté omše. Jedna nedeľná omša pre 
seniorov by mohla byť vyhradená pre seniorov nad 65 rokov (zohľadnite 
vekové zloženie vo farnosti). Ak seniori budú mať mladší sprievod, ten nech 
radšej zostane vzadu alebo vonku. 

Slávenie v exteriéri: Ak sa rozhodnete sláviť sv. omšu vonku, kde je to 
istotne hygienickejšie, aj tam je potrebné zachovať odstupy a dbať o to, aby sa 
nezhromaždilo príliš veľa ľudí, pretože stále platí zákaz zhromažďovania. 

Prvé sväté prijímanie: Pri zachovaní všetkých uvedených podmienok si 
podľa možností a poprípade aj na viackrát naplánujte slávnosti prvého svätého 
prijímania. V Košickej arcidiecéze, veríme, že budeme postupovať spoločne, 
a budeme aj prvoprijímajúcim deťom v tomto kritickom období (do odvolania) 
podávať sv. prijímanie na ruku. Dodržme to a vyhnime sa zbytočným 
situáciám, ktoré budeme musieť spätne riešiť. Ak by ste predsa len chceli 
zachovať bežnú formu, musíte si termín 1.sv.prijímania preložiť na obdobie, 
kedy budú aktuálne opatrenia uvoľnené. 

Sviatosť zmierenia: Spovedá sa v upravených spovedniciach (kňaz je 
uzavretý a oddelený, penitent je v otvorenom priestore), alebo v exteriéri. 
Spovedné miestnosti nie sú teraz vhodným prostredím na vysluhovanie 
sviatosti zmierenia. 

Birmovanie: Slávnosti birmoviek začneme realizovať od 16.5.2020 podľa 
programu. 

Všetky konkrétnosti k sláveniu bohoslužieb sa tu opísať nedajú. Hľadajte 
a zachovajte rovnováhu medzi opatrnosťou a odvahou. Určite nemožno zaviesť 
pravidlo združeného sedenia ľudí z jednej domácnosti. Zbytočne 
neprovokujme nezainteresovaných. Uvedomme si, že východiskovým 
predpokladom pre otvorenie kostolov bolo spočiatku pravidlo: jedna osoba na 
25 m2. Vážme si preto, hoci aj takýto ústupok hygienikov v náš prospech. 
Vydržme a počkajme ešte niekoľko týždňov, pokiaľ sa situácia viac priblíži k 

normálnemu stavu. Prosíme vás, aj naďalej sa s veriacimi (najlepšie po 
postkomúnii) modlite modlitbu k Panne Márii Obišovskej. 

S pozdravom a požehnaním: +Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita, 
+Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup 

Zhrnutie: pri vstupe do kostola je potrebné dodržiavať tieto inštrukcie: 
- Povinné rúško - Pri vstupe do kostola povinná dezinfekcia rúk 
- V kostole platia rozostupy medzi osobami 2 m – preto sú v kostole presne 
vyznačené miesta na sedenie. Je možné obsadiť len tieto označené miesta. 
- V prípade, že sa naplní kapacita kostola pri aktuálnych podmienkach a na sv. 
omšu by sa zišlo viac veriacich, ostatných prosíme zostať vonku tiež vo 
vzdialenosti 2m medzi osobami. 
- Obrad pokoja – úklonom hlavy. Ruky sa nepodávajú. 
- Sv. prijímanie sa podáva na ruku. V rade na sv. prijímanie je potrebné 
dodržiavať rozostupy 2m. 
- Kostoly sa budú otvárať 30 minút pred sv. omšou 
- Srdečne pozývame veriacich na slávenie sv.omší do vlastných kostolov 
a prosíme o dodržiavanie všetkých aktuálnych inštrukcií. 

Pokojný a požehnaný čas Vám praje, o.Stanislav   
 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej 
Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená 
krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom 
vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných 
starostí a chceš nám pomôcť. Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej 
epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás 
a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit 
sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá 
rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú 
hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých 
ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. 
Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti. Nebeská Matka, sprevádzaj 
učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im 
silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske 
k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe 
ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval 
dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás 
bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN 
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice, Prot. č. 374/17 

_____________________________________________________________ 

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. 


