
33.nedeľa cez rok A, 15.11.2020 
 

Pondelok              16/11 
sv. Margita Škótska   

sv. Gertrúda, sp. 

Senné 
Jastrabie 
 

17.00 
18.00 
 

+Mária a Vincent Tuptoví 
za farnosť 
24.výroč. konsakrácie kostola v Jastrabí 

Utorok                17/11 
sv.Alžbeta Uhorská, sviatok 

Senné 18.00 +Eduard Jožio a jeho rodičia  

Streda                18/11 
Féria 

Senné 18.00 +Michal a Anna Saboslayoví 

Štvrtok               19/11 
Féria Senné 18.00 +Ján, Ján a Zuzana Mackoví 

Piatok                 20/11 
bl.Anna Kolesárová, sp. 

Senné 
Palín 
 

18.00 
17.00 
 

zdr.B.p. Mária a Marián Tkáčoví 
 
výročie úmrtia bl. Anky Kolesárovej 

Sobota                21/11 
Obetovanie P. Márie,sp. 

Senné 
Jastrabie 

16.00 
17.00 

zdr.B.p. Alexander Obšitník 
zdr.B.p. Lukrécia Kičinková 

Nedeľa         22/11 
34.nedeľa cez rok A 

Krista Kráľa 

Senné 
Jastrabie 
Palín 
Palín 

10.30 
 8.00 
 9.15 
 7.30 

+Štefan a Mária Halasoví a ich rodičia 
+Ján Smeriga 
zdr.B.p. Michal Bakajsa 
Gr.kat. liturgia+myrovanie 

 

Oznamy: - 16.11.2020 je 24.výročie konsakrácie-posviacky kostola v Jastrabí. 
- 17.11.2020 je spomienka na sv.Alžbetu Uhorskú, patrónku mesta Košice a titul, 
komu je zasvätený katedrálny chrám našej Košickej arcidiecézy. 
- od 16.11. do 22.11.2020 bude Týždeň Cirkvi pre mladých. Budú prebiehať pre 
mladých online prenosy a aj celotýždňová modlitbová reťaz mladých za mladých. 
- dnes v nedeľu je 4.svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František 
apoštolským listom Misericordia et misera v roku 2016.  Chce pozvať celé 
kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobných, slabým a tým, ktorých 
dôstojnosť je pošliapavaná. V spoločných modlitbách veriacich je vhodné pridať 
prosbu za chudobných, slabých a marginalizovaných a pamätať na tento úmysel aj 
pri eucharistickej adorácii alebo pobožnostiach a iných modlitbách. 
- Na budúcu nedeľu je Slávnosť Krista Kráľa, končí sa cirkevný rok. Po sv. omši 
bude modlitba zasvätenia ľudstva Najsv. Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní 
recitovania hymnu „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia;“ môže za obvyklých 
podmienok (čistota od hriechov, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca) získať 
úplné odpustky. 
- 20.11. je liturgická spomienka blahoslavenej Anny Kolesárovej  
– Zvonček z 8.11.: Senné 75€, Jastrabie 26.20. 
Na kostol Senné: Ľ. Hrešková 100€. 
Pán Boh zaplať za Váš milodar a službu pre kostoly a farnosť. 

                             Farský list 

            Farnosť Návštevy Panny Márie, Senné 
Roč. 11/2020                    číslo 47 
Pravidlá, ktoré sa týkajú verejných bohoslužieb 
Od pondelka 16.11.2020 budú na základe vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných 
bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. 
šachovnicového sedenia. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky 
takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto 
voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno 
do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou. Upozorňujeme, že toto 
uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže 
polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na 
sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.  
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné 
bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest 
na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj 
miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom. 
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické 
opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, 
nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov 
pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem 
prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež 
pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a 
predmetov. 
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové 
skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov 
zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále platí všeobecný dišpenz od 
povinnej účasti. 
Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v 
ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre 
ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické 
zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o 
veriacich. 



Posolstvo Svätého Otca Františka na 4. svetový deň chudobných 
33. nedeľa v Cezročnom období - 15. novembra 2020 
Podaj svoju ruku chudobnému (porov. Sir 7, 36) 
Staroveká múdrosť predkladá tieto slová ako posvätný kódex, ktorý treba v živote 
zachovávať. Dnes znejú nanajvýš aktuálne a pomáhajú nám sústrediť pohľad na to 
podstatné a prekonať bariéry ľahostajnosti. Chudoba vždy nadobúda rozličné podoby a 
vyžaduje si, aby sme jej venovali pozornosť v každej špecifickej situácii. V každej z nich 
môžeme totiž stretnúť Pána Ježiša, ktorý nám zjavil svoju prítomnosť vo svojich 
najmenších bratoch. V knihe Sirachovca sú slová učiteľa múdrosti, ktorý žil približne 200 
rokov pred Kristom. Hľadal múdrosť, ktorá by urobila ľudí lepšími a schopnejšími 
pochopiť udalosti života. Bolo to vo chvíli ťažkej skúšky izraelského ľudu, v čase bolesti, 
zármutku a biedy v dôsledku nadvlády cudzích mocností. Keďže bol mužom veľkej viery, 
zakoreneným v tradícii predkov, jeho prvou myšlienkou bolo obrátiť sa na Boha, aby si od 
neho vyprosil dar múdrosti. A Pán ho nenechal bez pomoci. Vykladá svoje rady ohľadom 
mnohých konkrétnych situácií v živote, pričom chudoba je jednou z nich. Zdôrazňuje, že 
v núdzi treba dôverovať Bohu: „Neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. Znášaj, čo ti 
znášať ukladá Boh; pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj, aby si vzrástol životom, keď príde 
koniec. Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo 
sužuje. Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia. Dôveruj v 
Boha a on ťa vyslobodí, urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho! Zachovaj si bázeň pred 
ním a vydrž v nej do staroby! Ktorí sa bojíte Pána, čakajte, až sa zmiluje, neodkloňte sa od 
neho, aby ste neklesli“. 
2.Stránku po stránke objavujeme cenný súbor rád, ako konať vo svetle blízkeho vzťahu s 
Bohom, Stvoriteľom milujúcim stvorenstvo, spravodlivým a prozreteľným voči svojim 
deťom. Neustále odkazovanie na Boha však neodvádza pohľad od konkrétneho človeka, 
naopak, oboje je úzko prepojené. Jasne sa to ukazuje v úryvku, z ktorého je prevzaté 
motto tohto posolstva. Modlitba k Bohu a solidarita s chudobnými a trpiacimi sú 
navzájom neoddeliteľné. Aby sme slávili bohoslužbu milú Pánovi je potrebné uznať, že 
každý človek aj ten najbiednejší a najviac opovrhovaný, nesie v sebe vtlačený Boží obraz. 
Z tohto vedomia pochádza dar Božieho požehnania, priťahovaný veľkodušnosťou 
preukazovanou chudobnému. Preto čas venovaný modlitbe nemôže byť nikdy použitý ako 
alibi na to, že prehliadame blížneho v ťažkostiach. V skutočnosti platí pravý opak: Pánovo 
požehnanie zostúpi na nás a modlitba dosiahne svoj cieľ len vtedy, keď je sprevádzaná 
službou chudobným. 
3.Aké aktuálne je toto dávne učenie aj pre nás! Božie slovo vskutku prekonáva priestor i 
čas, náboženstvá aj kultúry. Veľkodušnosť, ktorá podopiera slabého, utešuje zarmúteného, 
zmierňuje utrpenie, navracia dôstojnosť tomu, komu bola odňatá, je podmienkou plne 
ľudského života. Rozhodnutie starať sa o chudobných, o ich mnohé a rozličné potreby, 
nemôže byť podmienené časom, ktorý máme k dispozícii, súkromnými záujmami, a ani 
neosobnými pastoračnými alebo sociálnymi projektmi. Silu Božej milosti nemožno 
obmedzovať narcistickým sklonom klásť seba samých vždy na prvé miesto. Upierať 
neustále zrak na chudobného je ťažké, no je to potrebné väčšmi ako kedykoľvek predtým, 
aby sme svoj osobný i spoločenský život nasmerovali správnym smerom. Nie sú potrebné 
mnohé slová, ide skôr o to, aby sme sa  – vedení Božou láskou k blížnemu – konkrétne 
angažovali v živote. Na Svetový deň chudobných sa každoročne vraciam k tejto, pre život 

Cirkvi základnej skutočnosti, pretože chudobní sú a budú vždy s nami, aby nám pomohli 
prijať Kristovu prítomnosť v každodennom živote. 
4. Stretnutie s ľuďmi v núdzi je pre nás vždy výzvou a núti nás zamyslieť sa. Ako 
môžeme prispieť k odstráneniu alebo aspoň k zmierneniu ich vylúčenia a utrpenia? Ako 
im môžeme pomôcť v duchovnej chudobe? Kresťanské spoločenstvo sa má zapájať do 
tejto skúsenosti zdieľania vo vedomí, že ju nemožno delegovať na druhých. Aby sme 
pomohli chudobným je podstatné žiť evanjeliovú chudobu. Nemôžeme sa cítiť „v 
pohode“, keď niektorý člen ľudskej rodiny zaostáva a stáva sa akoby neviditeľným. Tiché 
volanie mnohých chudobných by malo nájsť Boží ľud v prvej línii vždy a všade tam, kde 
im treba poskytnúť hlas, chrániť ich a solidarizovať sa s nimi zoči-voči mnohým 
pretvárkam a nedodržaným sľubom, a pozývať ich, aby sa podieľali na živote spoločnosti. 
Je pravda, že Cirkev nevie ponúknuť komplexné riešenie chudoby, ale s Kristovou 
milosťou ponúka svoje svedectvo a svoje gestá spoluúčasti. Okrem toho sa cíti povinná 
upozorňovať na prípady tých, ktorí nemajú ani to nevyhnutné pre život. Pre kresťanský 
ľud je povinnosťou pripomínať všetkým veľkú hodnotu spoločného dobra a žiť tak, aby sa 
nezabúdalo na nikoho z tých, ktorých ľudská dôstojnosť s ohľadom na ich základné 
potreby utrpela ujmu. 
5. Podať pomocnú ruku znamená predovšetkým objaviť v sebe schopnosť robiť také gestá, 
ktoré dávajú životu zmysel. Koľko natiahnutých rúk denne vidíme! Žiaľ, stále častejšie sa 
stáva, že nás rýchle tempo života strhne do víru ľahostajnosti až do tej miery, že viac 
nedokážeme rozpoznať dobro, ktoré sa potichu a veľkodušne deje každý deň okolo nás. 
Niekedy sa stáva, že až keď isté skutočnosti narušia chod nášho života, stanú sa naše oči 
schopnými vidieť dobro svätých „z vedľajších dverí“, „tých, ktorí žijú medzi nami a sú 
odrazom Božej prítomnosti“, o ktorých však nik nehovorí. Zlých správ je na stránkach 
novín, na internete a televíznych obrazovkách tak veľa, že sa zdá, akoby zlo malo 
prevahu. Nie je to tak. Zloba a násilie, zneužívanie a korupcia, zaiste nechýbajú, ale život 
je utkaný zo skutkov úcty a veľkodušnosti, ktoré nielenže kompenzujú zlo, ale 
povzbudzujú nás napredovať plní nádeje. 
6. Podanie pomocnej ruky je znakom: znakom, ktorý bezprostredne hovorí o blízkosti, 
solidarite, láske. Koľko podaných rúk sme mohli vidieť v týchto mesiacoch, v ktorých bol 
celý svet obeťou vírusu prinášajúceho bolesť a smrť, bezútešnosť a chaos! Ruka podaná 
lekárom, ktorý sa stará o každého pacienta a snaží sa nájsť pre neho správnu liečbu. 
Podaná ruka zdravotnej sestry či zdravotného brata, ktorí sa mimo svojich pracovných 
hodín ostávajú starať o chorých. Podaná ruka administratívnych pracovníkov, aby 
zabezpečili prostriedky na záchranu čo možno najviac životov. Podaná ruka lekárnika 
vystaveného toľkým otázkam v rizikovom kontakte s ľuďmi. Ruka podaná kňazom, ktorý 
žehná s bolesťou v srdci. Ruka podaná dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú ľuďom na ulici a 
tým, čo síce majú strechu nad hlavou, ale nemajú, čo jesť. Ruka podaná mužmi a ženami 
poskytujúcimi ľuďom základné a bezpečnostné služby. A  môžeme menovať ďalšie a 
ďalšie podané ruky, až by sme takto zložili litánie dobrých skutkov. Všetky tieto podané 
ruky čelili nákaze a strachu, aby poskytli pomoc a útechu. 

...pokračovanie na budúci týždeň. 
_____________________________________________________________ 

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. 


