Rímskokatolícka farnosť sv. Alojza Gonzágu, Podhorany

INŠTRUKCIE K NÁVŠTEVE KOSTOLOV (10. 3. 2020 – 23. 3. 2020)
Milí priatelia,
v súvislosti s prísnymi opatreniami, ktoré majú eliminovať šírenie nákazy
COVID-19 na Slovensku, bol vydaný zákaz verejného konania svätých omší
v termíne od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020. V kostoloch našej farnosti budem slúžiť sv.
omše iba súkromne, t. j. za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti.
Cez týždeň bude sv. omša podľa plánovaného rozpisu o 18:00, v sobotu o 8:00.
V nedeľu sa bude vo farnosti sláviť iba jedna sv. omša, obetovaná za veriacich.
Bude o 9:00 vo farskom kostole v Podhoranoch. Úmysly ostatných dvoch nedeľných
sv. omší a ich slúženie preložím na iný, neskorší termín.
Časy sv. omší uvádzam preto, aby sme mohli na diaľku vytvoriť puto duchovnej
jednoty. Inštrukcia našich otcov biskupov stanovuje, že ani príbuzní, ktorí poprosili
o slúženie úmyslu, nemôžu byť osobne prítomní na sv. omši v kostole.
Povzbudzujem vás k sledovaniu priamych prenosov sv. omší cez katolícke masmédiá.
Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.
Naše kostoly budú v nasledujúcich dňoch otvorené na súkromnú návštevu
a osobnú modlitbu v týchto časoch:
pondelok - sobota

15:00 — 16:00

nedeľa

11:00 — 15:30

O sviatosť zmierenia môžete v prípade potreby požiadať telefonicky.
V týchto dňoch, keď sa nemôžeme zúčastniť na sv. omši a prijímať Pána
v Eucharistii, objavme jeho prítomnosť v Božom slove. Čítajme si zo Svätého písma
v rodinnom kruhu.
Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Povzbudzujem k rodinnej
modlitbe sv. ruženca každý večer o 20:00, kde sa môžeme všetci zjednotiť
v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie
chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. V našich obciach si
pripomenieme tento úmysel modlitby krátkym zvonením kostolného zvona o 20:00.
Otcovia biskupi nám vrelo odporúčajú modlitbu k Panne Márii Obišovskej.
Nájdete ju, spolu s podrobnejšími informáciami, v inštrukcii otcov biskupov na našej
webstránke www.farnostpodhorany.sk. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme
individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.
Na záver citujem z povzbudenia otcov biskupov:
“V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí
budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto
mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní
Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti. Premýšľajme o dare
Eucharistie, zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime
pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých kresťanov: Sine
Domenica non possumus! - Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme
jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma
„nevyrobí“. Bez spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.
Sv. Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj
medzi nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto
ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila
rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že
s Božou pomocou i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).”
Pavol Jenčo, duchovný otec

