
30.nedeľa cez rok A, 25.10.2020 
 

Pondelok             26/10 
Féria 

Senné  zdr.B.p. Anna Saboslayová 

Utorok               20/10 
Féria 

Senné  +Mária a Juraj Muchoví 

Streda               28/10 
sv.Šimon a Júda, sviatok Senné  +Margita, Vincent a Pavol r.Vojtková 

Štvrtok              29/10 
Féria Senné  +Peter Behunčík 

Piatok                30/10 
Féria Senné  +Róbert Ondrik 

Sobota               31/10 
Féria, P.Mária v sobotu 

Senné  zdr.B.p.Dianka a Terezka (p.Geročová) 

Nedeľa          1/11 
Všetkých Svätých 

slávnosť 
Senné  za farnosť, zdr.B.p.Martin 

 

Oznamy: na budúcu nedeľu je slávnosť Všetkých svätých. 
- je mesiac október, mesiacom modlitby sv.ruženca. Pozývam k modlitbe sv.ruženca 
doma. – Zvonček z 18.10.: Senné 40.70. Na kostol v Jastrabí: Ignác Mráz 40€. Pán 
Boh zaplať za Váš milodar a službu pre kostoly a farnosť. 
- kostol v Sennom je otvorený každú nedeľu od 8.30 do 10.30. a cez týždeň od 17.00 do 
17.30hod. 
- úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v 
duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na 
ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými 
veriacimi, nemusia nasledovať za sebou; 
- úplne odpustky z 2.novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných 
zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče 
náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu 
alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa 
slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z 
dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa 
zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať 
úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa 
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné 
podmienky: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, 
pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za 
zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, 
korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, 
alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii 
za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného 
života. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 44 
Usmernenie v čase zákazu vychádzania 

V čase zákazu vychádzania - od 24. októbra do 1. novembra 2020 - sa 
pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský: "Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. 
októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom 
vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie 
potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 
6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, 
uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz 
platných pravidiel. Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, 
ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať 
všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými 
pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety 
konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby 
jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však 
konať spoločné podujatia. V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie 
pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v 
spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec 
nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz 
rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových 
zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich 
pokynov." Pre pandémiu bude možné získať "dušičkové" odpustky celý 
november. Dávam do pozornosti aj odporúčanie KBS k celoplošnému 
testovaniu. Týmito usmerneniami sa riaďme aj v našej Košickej arcidiecéze. 
Buďme trpezliví. S pozdravom a požehnaním. + Mons. Bernard Bober, 
arcibiskup-metropolita 
 

DEKRÉT: Toho roku 2020, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou 
Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich 
predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na 
ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Na Apoštolskú penitenciáriu prišli 
viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku 
epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných 



odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum 
(conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od 
Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa 
vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané: 
a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci 
len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť 
presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené 
jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou; 
b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých 
verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a 
pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo 
nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci 
november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. 
Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad 
z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa 
zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať 
úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa 
akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné 
podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), 
pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne 
modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za 
zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za 
zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania 
jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú 
skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. Pre 
jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto 
penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť 
veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania 
chorým. Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, 
pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom 
sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou 
penitenciáriou. Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom 
modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári, všetci kňazi sú naliehavo 
vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň 
svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom 
Benediktom XV., blahej pamäti, 10.8.1915. Tento dekrét platí počas celého mesiaca 
november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu. Dané v Ríme, v sídle 
Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na Spomienku sv. Jána Pavla II. Maurus 
 Card.  Piacenza, Paenitentiarius Maior 
 Aby všetci tí, čo trpia v dôsledku Covid-19, práve v tajomstve tohto utrpenia mohli 
objaviť „Kristovo vykupiteľské utrpenie“, Apoštolská penitenciária, ex auctoritate 
Summi Pontifics, dôverujúc v slová Krista Pána a v duchu viery zvažujúc aktuálne 
prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z pohľadu osobného obrátenia, udeľuje dar 
odpustkov  v zmysle nasledujúceho nariadenia. Udeľujú sa úplné odpustky veriacim 

postihnutým koronavírusom, z nariadenia zdravotníckej autority daným do režimu 
karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k 
akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu 
krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v 
Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto 
skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky 
(sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to 
bude možné. Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad 
Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na 
koronavírus, získavajú tento dar úplných odpustkov za rovnakých podmienok.  
-Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov 
pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu 
Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie 
Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo 
modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie 
epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých 
si Pán povolal k sebe. Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť 
pomazania chorých a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého 
jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné 
odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú 
modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre 
dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo 
[jednoduchý] kríž. Preblahoslavená Panna Mária, Božia Matka a Matka Cirkvi, Uzdravenie 
chorých a Pomocnica kresťanov, naša Orodovníčka, nech pomáha trpiacemu ľudstvu, odvráti 
od nás zlo tejto pandémie a vyprosí nám všetky potrebné dobrá pre našu spásu a posvätenie.  
Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní 
Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa 
chystá v nasledujúcich dňoch, predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. 
Stanislav Zvolenský sa vyjadril: "Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-
19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s 
odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali 
otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a 
záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v 
tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných 
okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však 
zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť 
to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym 
následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v 
tomto smere prijali." 

 _____________________________________________________________ 
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. 


