
12.nedeľa cez rok A, 21.6.2020 
Pondelok              22/6 

Féria, sv.Tomáš Mórus 
Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

+Michal a Zuzana Vološinoví 
+Jaroslav Patacký, pohrebná 

Utorok                 23/6 
Féria 

Senné 7.30 +Irena Kasincová 

Streda               24/6 
Narodenie sv.Jána 
Krstiteľa, slávnosť 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

 zdr.B.p.Ján a jeho rodina Hreškoví 
zdr.B.p.Anna Habaľová 

Štvrtok               25/6 
Féria 

   

Piatok                  26/6 
Féria 

Senné 
Jastrabie  

18.00 
17.00 

+Ján a Kamila Hreškoví 
+Ján a Mária Hajdučkoví 

Sobota                27/6 
Féria,sv.Ladislav, P.M.sobota 

Senné 
Z.Široká 

 7.30 
18.00 

+Mária Saboslaiová 
Duchovná obnova, za farnosť 

Nedeľa           28/6 
13.nedeľa cez rok A 

Senné 
Palín  
Z.Široká 
Jastrabie 

 9.30 
 8.30 
10.30 
 7.30 

zdr.B.p. Andrej Vaľo, 85.r. 
zdr.B.p. Ján Jurko 
gr.kat. liturgia, odpust, za farnosť 
+Július Točený 

 

Oznamy: 
– na budúcu nedeľu 28.6.2020 je odpustová slávnosť sv.Petra a Pavla v Zemplínskej 
Širokej v gréckokatolíckom chráme o 10.30. v sobotu večer 27.6.2020 o 18.00 
bude sv.omša pred odpustom ako duchovná obnova, budeme spolu s o.Ľubošom. 
- Zvonček z 11.6.: Palín 50€. z 14.6.: Senné 121.46, Jastrabie 63.10, Palín 41.30.  
Pán Boh zaplať za Váš milodar na kostol a farnosť.  
- Od pondelka 20.7. do piatka 24.7.2020 bude farský detský letný tábor spolu 
s farnosťou z Jenkoviec v Drienici pri Sabinove. Cena je 45€. Prihláste sa 
u p.farára. 
- v Sennom bohuznámy darca zakúpil bielo-strieborný ornát. Iný darca zakúpil nový 
evanjeliár a bohoslužobné knihy, srdečne Pán Boh zaplať! 
 
 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                  číslo 26 
Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných svätých omšiach 
Slovenskí biskupi sa v dňoch 16. a 17.6.2020 zúčastnili na 96.plenárnom 
zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Donovaloch. Slovenskí 
biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre 
Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili 
vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, 
ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia 
biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti 
veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17.júnu 2020. 
Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi 
užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo 
nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach. 
Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú 
chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu 
prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, 
pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS 
vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Kým platia krízové 
hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom 
biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života. KBS v čase 
koronakrízy poskytla finančný dar Konferencii biskupov Talianska, a to vo 
výške 200 000 Euro pre pomoc najviac zasiahnutým oblastiam. Plénum KBS 
tiež schválilo 5 000 Euro na podporu žiadosti albánskej cirkvi, ktorá sa snaží 
obnoviť významný starobylú katolícku svätyňu v Deje, zničenú v časoch 
komunistického prenasledovania. 
Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do 
rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je 
schopná prijať Eucharistiu do rúk. Generálny sekretariát Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS) na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie 
najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k 
svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im 
podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej 
múdrosti a predchádzanie konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk 
môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, 



slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme 
kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili 
prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali 
odporúčanie a prednostne prijímali do rúk. Pred rozdávaním svätého 
prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. 
V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ 
zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z 
jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane 
kňazov, diakonov a pod.) Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. 
predsedajúci liturgii). Je potrebné dezinfikovať použité bohoslužobné a iné 
predmety. Naďalej sa odporúča, aby sa ruky na bohoslužbách nepodávali. Znak 
pokoja je možné nahradiť úklonom alebo úsmevom. Odporúča sa v 
priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. 
sväteničky). Ako je už známe, z opatrení Úradu verejného zdravotníctva 
vyplýva povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, 
sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich 
civilných verzií, že vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch 
bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, 
šatka). Pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je nutné 
aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice. Úrad 
odporúča zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že 
medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom 
sekvenciu obsadenia sedadiel odporúča v radoch alternovať. Je potrebné 
dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového 
ohybu). Z obradov majú byť úplne vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú 
karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia. 
Pokiaľ je to možné je treba usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre 
osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách. Úrad tiež 
odporúča vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, 
kľučiek podláh a predmetov. Martin Kramara, hovorca KBS 
Slovenskí biskupi poďakovali kňazom a veriacim za modlitby a obety počas 
pandémie koronavírusu. Obdobie uplynulých týždňov našej spoločnosti 
prinieslo náročnú skúsenosť. Čosi podobné nik z nás nezažil. Treba priznať, že 
sme neboli pripravení na okolnosti koronakrízy. Cirkev sa snažila svedomito 
zachovávať epidemiologické opatrenia. Dnes môžeme s náležitou pokorou 
skonštatovať, že ničivú hrozbu nákazy spoločnosť dokázala zvládnuť. Tak ako 
už viackrát, chceme aj dnes poďakovať lekárom, zdravotníkom, lekárnikom, 
policajtom, vojakom, hasičom, dobrovoľníkom, médiám, pracovníkom v 
obchode a všetkým, ktorí obetavo slúžili v prvej línii. Radi by sme však 
poďakovali aj tisícom ľudí, ktorí často nenápadným, ale veľmi úprimným a 
horlivým spôsobom prispeli k tomu, že nás dôsledky pandémie naplno 

nezasiahli. Máme na mysli modlitby a obety veriacich, kňazov a rehoľníkov, 
ktorí ich viedli a prosili Pána, na príhovor našej Sedembolestnej Matky, o 
pomoc a ochranu. Veľmi si vážime túto vašu snahu a tiché, vytrvalé úsilie. 
Ďakujeme vám, že ste nerezignovali, nezľahostajneli, nestratili presvedčenie, 
že modlitby a obety sú práve v takýchto časoch mimoriadne potrebné. Bolo pre 
nás veľkým povzbudením vidieť odhodlanie vašej viery. Radi by sme tiež 
pripomenuli, že naša vďačnosť patrí aj všetkým, ktorí v spoločnosti poskytujú 
ľuďom prácu. Vieme, že prechádzate ťažkým obdobím. S veľkou úctou 
hľadíme na vašu snahu zachovať pracovné miesta, aby ľudia mohli klásť na 
stôl každodenný chlieb. Tento čas bude skúškou pre našu kresťanskú solidaritu. 
Chceme všetkých povzbudiť, aby na ňu nezabudli a uchovali si dôveru, že Boh 
ju odmení a vynahradí. Nech nasledujúce obdobie nám všetkým prinesie 
schopnosť dívať sa novými očami, nech si uvedomíme potrebu jednoty, 
vzájomného zmierenia, odpustenia a pokoja. Biskupi Slovenska k tomu v 
modlitbe celej spoločnosti vyprosujú Božie požehnanie. 
Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k voľnej nedeli: 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas koronakrízy správali zodpovedne, a prispeli 
tak k ochrane ľudských životov. Spoločenský, ekonomický a kultúrny život sa 
znovu rozbieha. Neprehliadnime však varovanie, ktoré nám kríza ukázala. 
Neprestajná záťaž kladená na ľudí a na prírodu nemôže zostať bez následkov. 
Je čas zamyslieť sa a zvážiť priority. Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v 
spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Nielenže tým 
poskytneme rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme 
pochopili, aké je potrebné, aby si oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný 
deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých ostatných: keď oddychujeme a 
slávime, vnímame zmysel našej práce a života. Nepremárnime šancu, ktorá sa 
nám ponúka. Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú 
silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach: aspoň jeden deň túžia byť 
so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou. Všimnime si 
múdrosť našich predkov inšpirovanú Božím zámerom, ale aj pravidlo voľnej 
nedele, ktoré dobre funguje v moderných krajinách. Našim zákonodarcom v 
tomto smere vyprosujeme otvorenosť a odvahu, aby volanie ľudí aj Zeme 
vypočuli. Spišská diecéza: Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, 
rodák z Nižnej na Orave, ktorého v marci pápež František vymenoval za 
nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku 
v stredu 24.6.2020 o10:00 v Katedrále sv.Martina v Spišskej Kapitule. 

_____________________________________________________________ 
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. 


