Milí moji bratia a sestry.
Všetci sa nachádzame v náročnej situácii, ktorá je pre každého nová a nikto s ňou
nemá skúsenosť. Platí to pre každú rodinu, ktorá si musí zvykať na nový spôsob
fungovania, pre deti, ktoré sa musia učiť v domácom prostredí a platí to aj pre nás
kňazov, ktorí nemôžeme v plnosti vykonávať svoju duchovnú službu. Napriek tomu, že
Cirkev nemôže verejne pôsobiť, neznamená to, že je podobne zavretá ako obchodné
centra, či iné kultúrne inštitúcie. Dnes viac ako inokedy si môžeme uvedomiť, že Cirkev
to sú všetci veriaci ľudia, ktorí sa spoločne modlia k Bohu a prežívajú svoju vieru vo
svojich rodinách a domovoch. Živý vzťah k nášmu Pánovi z nás vytvára jednu veľkú
duchovnú rodinu vzájomne milujúcich bratov a sestier. Som presvedčený, že naša
modlitba je v týchto dňoch trochu iná, oveľa vrúcnejšia a že osobitným spôsobom
cítime Božiu prítomnosť. Blízkosť a dôvera v nášho dobrého Pána Boha je tým
najlepším liekom na všetky naše obavy z budúcnosti. Sme v Božích rukách, nech by
sa dialo čokoľvek. Chcem povzbudiť seba i vás, aby sme neupadali na mysli a neživili
v sebe strach, ktorý je síce prirodzený, ale oberá nás o vnútorný pokoj. Namiesto
sledovania správ, sociálnych sietí, či internetu, nájdime si priestor pre našu dušu, ktorú
za bežných okolnosti mnohokrát zanedbávame. Venujme čas spoločnej modlitbe,
čítaniu Svätého Písma a s nábožnosťou sledujme sväté omše či už v televízií Lux
alebo v rádiu Lumen.
Keď v našom Matejovskom kostole slúžim svätú omšu, myslím na všetkých vás. A hoci
sú lavice prázdne, v duchu som s vami silne spojený. Pre kňaza je farnosť jeho rodinou.
A hoci som teraz väčšinu času sám, necítim sa osamelý. Spája ma s vami duchovná
blízkosť a Kristova láska. V duchu prechádzam jednotlivé ulice a všetkým vám
žehnám. Veľmi sa teším na chvíľu, keď sa všetci opäť stretneme v našom chráme.
Možno budeme iní, vďačnejší, posilnení, duchovne obnovení.
Veľkonočné spovedanie sa tohto roku nemôže, bohužiaľ, konať doteraz zaužívaným
hromadným spôsobom. Princíp "nevychádzať z domu" je pre nás všetkých teraz veľmi
dôležitý. Cirkev nám preto odporúča, aby sme sa sami usilovali vzbudiť si dokonalú
ľútosť s pevným rozhodnutím vyspovedať sa pri najbližšej možnej príležitosti. Ak sa
niekto nutne potrebuje vyspovedať, dohodne si s kňazom termín a miesto. Som vám
vždy k dispozícii.
V láske a v modlitbe na vás myslí František Knapík, správca farnosti.

