
27.nedeľa cez rok A, 4.10.2020 
 

Pondelok              5/10 
Féria, sv.Faustína 

Senné 18.00 zdr.B.p.Ján str.,Ján ml.,Anna Hankoščák 

Utorok                6/10 
Féria, sv.Bruno 

Senné 
Palín 

18.00 
17.00 

zdr.B.p. Alena Olahová s rodinou 
+Mária a Jozef Vojtkoví (Jozef V.) 

Streda                7/10 
Ružencová Panna Mária 

Senné 
Jastrabie 

18.00 
17.00 

+Mária Červeňáková 
+rod. Harmatová (p.Mrázová č.58) 

Štvrtok                8/10 
Féria    

Piatok                  9/10 
Féria, sv.Dionýz 

Senné 
Jastrabie  

18.00 
17.00 

zdr.B.p.Matej aAnna s rod.,výr.sobáš 
zdr.B.p.Štefánia, Martina,Margaréta 

Sobota                10/10 
Féria, P. Mária v sobotu 

Senné  7.30 +Michal a Zuzana Dupejoví  

Nedeľa         11/10 

28.nedeľa cez rok A 

Senné 
Jastrabie 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 

PeterFarkaš, zdr.B.p.Macková,Farkašová 
+Mária a Jozef (Paľová) 
zdr.B.p.Peter, Matiáš, Zara a Vierka 

 

Oznamy: – Zvonček z 27.9.: Senné 83.65, Jastrabie 33.80, Palín 25.70. Pán Boh zaplať za Váš milodar 
na kostol a farnosť. 
- je mesiac október, ktorý je ružencovým mesiacom. Pozývam k spoločnej modlitbe sv. ruženca. Cez 
týždeň začneme v Sennom modlitbou sv.ruženca a po modlitbe bude nasledovať sv. omša bez kázne. Na 
filiálkach pol hodinu pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, modlitba sv. ruženca bude o 18.00 hod. 
 

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a 
sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:  
- vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov 
umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),  
- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť 
jednorazové rukavice,  
- odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, 
pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame vradoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v 
spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,  
- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si 
ruky),  
- z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného 
infekčného ochorenia,  
- pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre 
osoby v rizikových skupinách,  
- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,  
- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca 
sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie 
chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým 
vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať 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. osoba predsedajúca liturgii),  
- zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo 
iným gestom, či úsmevom),  
- v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),  
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 41 
List nášho o. arcibiskupa Bernarda Bobera 
Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry vzhľadom na platné obmedzenie počtu 
účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 
2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na 
nedeľných bohoslužbách. Povzbuďte svojich veriacich, ktorí sú viac ohrození, 
ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po 
operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu 
uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 
Tiež vyzvite veriacich k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, 
vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba 
urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa 
miestnych okolností zorganizujte dodržanie maximálneho počtu osôb, 
napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným 
spôsobom. Ak sa stane, že veriaci zostanú vonku na verejnom priestranstve 
pred kostolom, nie je v našej kompetencii to riešiť. Za to, ako organizátori, 
nenesieme zodpovednosť. Zároveň nesmieme ľudí v exteriéri organizovať ani 
vopred povzbudzovať k účasti mimo kostola. Prosím vás, aby ste vo svojich 
farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo 
verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré 
sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec 
koronakrízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len 
postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení 
hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme 
Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, 
nech oroduje za nás všetkých! Znova pridajme po postkomúnii modlitbu 
k Panne Márii Obišovskej, prípadne inú modlitbu.  
Z dôvodu vyššie uvedených opatrení sa ruší Celodiecézna odpustová slávnosť 
Ružencovej Panny Márie v Obišovciach Prosíme, aby ste o tom informovali 
svojich veriacich. Slávnosť v Obišovciach bude len na farskej úrovni v interiéri 
kostola. Aj všetky ostatné odpustové slávnosti sa musia riadiť stanovenými 
podmienkami. Dôrazne pripomínam sväté prijímanie sa podáva do rúk. Znova 
veriacim vysvetlite spôsob: na ľavú ruku s pravou do úst. Mons. Bernard 
Bober, arcibiskup-metropolita, Košice, 1.október 2020. 



Pápež vydal list k 1600. výročiu sv. Hieronyma: Láska k Svätému písmu 
Uplynulo 1600 rokov od smrti sv.Hieronyma, učiteľa Cirkvi, znalca Svätého písma a 
jeho prekladateľa do latinčiny. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František 
apoštolský list s názvom Scripturae Sacrae affectus-Láska k Svätému písmu. Príklad 
tohto veľkého učiteľa a otca Cirkvi, ktorý položil Bibliu do centra svojho života, nech 
vo všetkých vzbudí obnovenú lásku k Svätému písmu a túžbu žiť v osobnom dialógu s 
Božím slovom a s veľkou láskou ku Kristovi. Táto láska sa rozvetvuje ako rieka do 
mnohých potôčikov, v jeho diele neúnavného vedca, prekladateľa, exegétu, 
hlbokého znalca a zanieteného šíriteľa Sv.písma vycibreného interpreta 
biblických textov; horlivého a niekedy rázneho obrancu kresťanskej pravdy; 
asketického a zásadového pustovníka, rovnako ako aj skúseného sprievodcu 
v duchovnom živote, v jeho veľkodušnosti a jemnocite. 30.9.420 v Betleheme, 
v komunite, ktorú založil pri Jaskynke narodenia Pána, zakončil Hieronym svoju 
pozemskú púť. Odovzdal sa tak tomu Pánovi, ktorého vždy hľadal a poznával 
v Písme, tomu istému, ktorého ako Sudcu už počas horúčky stretol vo vízii, azda 
počas Pôstneho obdobia v roku 375. Pri tej udalosti, ktorá bola rozhodujúcim zlomom 
v jeho živote, momentom obrátenia a zmeny perspektívy, sa cítil byť prenesený do 
prítomnosti Sudcu. Hieronym od mladosti miloval jasnú krásu klasických latinských 
textov, v porovnaní s ktorými sa mu spisy Biblie spočiatku javili ako neotesané 
a negramatické, príliš príkre pre jeho vycibrený literárny vkus. Táto epizóda z jeho 
života prispela k rozhodnutiu úplne sa odovzdať Kristovi a jeho Slovu, zasvätiac svoj 
život tomu, aby boli božie spisy čoraz prístupnejšie druhým, s jeho neúnavnou prácou 
prekladateľa a komentátora. Tá udalosť zpečatila jeho životu nové a rozhodnejšie 
smerovanie: stať sa služobníkom Božieho slova, ako zaľúbený do „tela Písma“. Takto, 
v neustálom bádaní, ktoré charakterizovalo jeho život, zužitkoval svoje štúdiá 
z mladosti a formáciu získanú v Ríme, nanovo uspriadajúc svoje znalosti do zrelšej 
služby Bohu a cirkevnej komunite.“ V rozsiahlom 13-stranovom liste pápež František 
predstavuje duchovnú cestu sv. Hieronyma s jej významnými úsekmi v Dalmácii, 
Ríme, Trevíri a napokon v Betleheme. Jeho povolanie spájajúce vedu s láskou k Bohu 
a praktizovaním kresťanskej vzájomnosti v spoločenstve bratov a sestier predstavuje 
pápež František ako živý odkaz pre život veriacich dnes. Sv. Hieronym poukazuje 
okrem iného aj na hodnotu Starého zákona k celostnému porozumeniu Svätého písma. 
Spomienka na svätých anjelov strážcov 
2.10. je v liturgickom kalendári spomienka na svätých anjelov strážcov. Anjeli strážcovia alebo 
strážni anjeli) sa rozlišujú na strážnych anjelov osôb a na strážnych anjelov spoločenstva. 
Cirkev učí, že každý človek má od narodenia až po smrť svojho anjela strážcu. Božia 
prozreteľnosť spravuje nižšie bytosti cez vyššie. Preto Boh ustanovil ľuďom anjelov strážcov. 
Pôsobenie anjela strážcu človek nebadá, lebo pôsobenie anjelov je začlenené do riadneho 
vykonávania Božej prozreteľnosti a jeho pôsobenie nenahrádza činnosť človeka. Anjeli 
spolupracujú na všetkom, čo je pre nás dobré. Človek sa otvára anjelskej pomoci a ochrane 
najmä modlitbou. Výraz „strážny“ anjel nemožno rozumieť v zmysle nebeského špióna alebo 
plateného bodyguarda (telesný strážca, člen ochranky). Anjel je vznešený posol a účinný 
budovateľ Božieho kráľovstva v službe Božej prozreteľnosti. Anjel pracuje tak nenápadne (v 
ústraní) – ochraňuje pred zlom a napomáha robiť dobro – že ho možno (akosi) zbadať len vo 
výnimočných chvíľach. Človek potrebuje anjelskú pomoc kvôli svojej morálnej krehkosti. 

Ochrana anjela strážcu sa vzťahuje predovšetkým na záležitosti spásy. Len nepriamo sa týka 
časných vecí. Úloha anjela strážcu trvá po celý ľudský život. Osobný anjel nikdy celkom 
neopustí svojho zverenca. Ak sa aj občas „miestne“ vzdiali, nikdy sa nevzdiali svojou 
ochranou. Náplň práce strážneho anjela: 1. Anjel, ako maximálny altruista, sa v prvom rade 
usiluje podeliť s človekom o svoju radosť z viery, nádeje a lásky, ktorú prežíva v Bohu. 2. 
Anjel neúnavne prosí Boha a modlí sa za zvereného človeka. 3. Anjel pozitívne vplýva na 
človeka svojimi radami, využívajúc svoju obdivuhodnú múdrosť, a to hlavne pri životných 
rozhodnutiach – napr. manželstvo, duchovné povolanie, skúška... 4. Anjel ochraňuje svojho 
zverenca pred útokmi diabla a jeho pomocníkov. 5. Anjel ochraňuje svojho zverenca pred 
inými rôznymi nebezpečenstvami – fyzickými i duchovnými.  Anjel teda nijako nestojí medzi 
človekom a Bohom. Naopak, on – svojou špeciálnou prítomnosťou a mocou – vzťah človeka a 
Boha (alebo vzťah človeka a nejakého svätca) uľahčuje. On sa nenápadne stará „o servis“ 
týchto vzťahov, on im robí akési potrebné „javisko a kulisu“. Obdivuhodná práca anjelov 
spadá do tajomstva všetkých personálnych vzťahov, najmä vzťahov v rámci tajomného 
Kristovho tela. Dobrý anjel pre seba nepotrebuje nič, nepotrebuje nejakú pozemskú slávu, 
pozornosť, uznanie alebo odmenu – on už to všetko vrchovato (v nebeskej blaženosti) prežíva 
v Bohu. Keď dôjde k najväčšej tragédii a človek nezíska spásu, nie je to vinou jeho anjela. 
Strážny anjel totiž neomylne a usilovne robil čo mohol; musel však rešpektovať slobodné 
rozhodnutie zverenej osoby. Takisto nemožno zazlievať strážnemu anjelovi, ak jeho zverenec 
utrpí nejakú fyzickú ujmu (úraz, nešťastie, chorobu). Anjelovou úlohou je predovšetkým 
duchovné dobro, spása zverenej duše (ale i ďalších duší). Anjel buduje Božie kráľovstvo, a nie 
„pozemské úspechy“, hoci im primerane napomáha. On totiž z veľkého „nadhľadu“ vidí a rieši 
aktuálne problémy. A vie, že fyzická ujma už neraz pomohla vyššiemu duchovnému dobru. 
Božiemu zjaveniu odporuje tvrdenie, že strážny anjel smúti (alebo sa nejako trápi) nad večnou 
záhubou jemu zverenej osoby. Strážny anjel je v Božom svetle slávy, a preto už nijako nemôže 
trpieť. Okrem osobného anjela strážcu možno tvrdiť – spolu so židovskými veriacimi a na 
základe Písma, že anjela strážcu majú aj jednotlivé spoločenstvá (národy, mestá, krajiny), 
najmä Cirkev. Krajiny a spoločenstvá ochraňujú anjeli vyššej hierarchie. Ochrancom Kristovej 
Cirkvi je Michal Archanjel, lebo on bol strážcom Izraela – starozákonného Božieho ľudu. 
Odpoveď na otázku, čo robia anjeli, keď sú znepriatelené dva národy (alebo dvaja ľudia), 
vyplýva z anjelskej podstaty – anjeli sú už definitívne rozhodnutí pre Dobro – Boha, a nemôžu 
inak. Preto sa nemôžu hnevať, znepriateliť a robiť si „napriek“. Aj v takých trápnych 
situáciách, hoci rešpektujú slobodnú vôľu každého jedinca (spoločenstva), efektívne robia 
všetko pre to, aby konflikt zmiernili a ukončili. 

Senné- rozpis čítaní na mesiac október 

Dátum Čítania a prosby 
Obetné 
dary 

4.10.2020 
 

Kočišová Božena,Farkaš Ďurko, Dušková Jozefina  (prosby) 
 

11.10.2020 
 

Baňasová Danielka,Farkašová Marcelka,Dupejová Helenka(prosby) 
 

18.10.2020 
 

Tkáčová Anna, Vološin Miro, Nemčíková Eva (prosby) 
 

25.10.2020 Muchová Marta, Mucha Ladislav, Ličák Patrik (prosby)  

_____________________________________________________________ 
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: senne@abuke.sk, farasenne@gmail.com, www.farnostsenne.estranky.cz Náklady na tlač sú 0,10 €. 
číslo účtu: IBAN SK84 0900 0000 0000 9101 8635. 


