Milí moji bratia a sestry.
Keďže nasledujúce nedele sa spolu nestretneme v Božom chráme, chcem Vás aspoň
takouto formou zo srdca pozdraviť a krátko sa prihovoriť.
Všetkých Vás prosím, aby ste si zachovali pokoj v duši a nepodliehali panike. Strach
hoci je prirodzený nikomu nepomôže. Nenechajme sa nim ochromiť. Všetci sme v
Božích rukách. Pán Boh nás nikdy neopustí. On je stále s nami a chce, aby sme práve
teraz my kresťania preukázali svoju vieru. Situácia, v ktorej sme sa ocitli nie je ľahká,
ale predsa nás môže naučiť aj niečomu novému. Svet okolo nás sa zastavil a prinútil
nás pozrieť sa do seba a okolo seba.
Vírus, ktorého sa bojíme, môže byť paradoxne liekom na našu individualistickú
spoločnosť a môže nám pomôcť k väčšej spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za
druhých. A predovšetkým môže prebudiť v nás väčšiu túžbu po Bohu. Hovorí sa, že
najviac si uvedomíme, čo máme, keď to stratíme. Aké krásne je dnes vidieť u veriacich
hlad a smäd po Bohu! Uvedomili sme si, že svätá omša, sviatosti, Eucharistia, spoveď,
nie sú samozrejmosť, ale veľkým Božím darom a posilou pre našu dušu. O to viac si
ich budeme vážiť.
Tohtoročné pôstne obdobie poznačené mimoriadnou situáciou môže byť dobrou
príležitosťou vyliečiť naše srdcia z egoizmu a ľahostajnosti voči Bohu a blížnym. V
týchto dňoch sa môžeme zastaviť a viac času venovať Bohu, modlitbe a duchovným
programom. Rovnako môžeme prejaviť viac lásky našim najbližším, ktorých nosíme v
srdci a o ktorých sa bojíme. Kým neveriaci človek je odkázaný len na prevažne
negatívne správy z médií a kvalitu nášho zdravotníctva, my kresťania sa môžeme v
modlitbe utiekať k nášmu Dobrému Bohu a prosiť ho o pomoc a ochranu. To je ten
najlepší liek na naše ustráchané srdcia a obavy z budúcnosti.
Všetkých Vás uisťujem o svojej duchovnej blízkosti a modlitbách.
Žehná vám František Knapík, správca farnosti.
V prípade potreby vysluhovania sviatosti zmierenia alebo inej duchovnej služby som k
dispozícii.

