FARSKÉ OZNAMY – FARNOSŤ LIPTOVSKÁ TEPLÁ
(16. február 2021)
Verejné slávenie bohoslužieb: Od 23. decembra 2020 je zakázané verejné slávenie
bohoslužieb. Prijmime túto situáciu v pokoji, modlime sa za skoré ukončenie pandémie
na Slovensku a vo svete. Využite prosím sledovanie bohoslužieb v televízii a v rozhlase;
Vysluhovanie sviatostí: Sviatosť zmierenia a sväté prijímanie vysluhujem len individuálne
po telefonickom dohovore, pričom je potrebné dodržať všetky epidemiologické zásady.
Vysluhovanie sviatostí nie je totiž v určitých prípadoch zakázané;
Podpora farnosti: Ďakujem mnohým z vás, že aj v tomto čase pamätáte na svoju farnosť a aj
bez toho, aby som vás k tomu vyzval, posielate svoje milodary na farský účet pre potreby
farnosti. Hradenie účtov za plyn a elektrickú energiu v troch kostoloch a fare mesačne
predstavuje sumu takmer 500,- Eur. Už sú vás tri desiatky. Pre mňa je to znak toho, že mám
vo farnosti uvedomelých a obetavých veriacich. V mene nás všetkých Vám
úprimne ďakujem. Číslo účtu farnosti Liptovská Teplá je SK21 0900 0000 0000 5671 1354;
Jarná zbierka na charitu: Keďže sa tento rok nemôže uskutočniť jarná zbierka na katolícku
charitu, prosím vás, aby ste toto požehnané dielo podporili svojim milodarom na účet Spišskej
katolíckej charity SK26 0200 0000 0031 4349 8655,
VS: 804052
Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne
číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom);
Slávenie svätých omší na vaše úmysly: Drahí veriaci. Aj keď mám v diári zapísané všetky
vaše úmysly, ktoré ste mi odovzdali ešte v predvianočnom období, bez vašej prítomnosti
na svätej omši si nedovolím sláviť svätú omšu na váš úmysel.
Ak by ste však mali záujem o odslúženie nejakého vášho úmyslu, a to aj bez vašej prítomnosti
na svätej omši, kontaktujte ma na mojom mobilnom čísle 0908 838 224. Milodar
za odslúženú svätú omšu mi môžete bezkontaktne odovzdať zaslaním na účet
SK86 0900 0000 0003 2280 8926. Poprípade mi váš úmysel s milodarom môžete odovzdať
v obálke osobne alebo vhodením do poštovej schránky. Pán Boh zaplať za vašu podporu.

Spoločné posolstvo biskupov Slovenska pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia
Drahí bratia a sestry, obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí.
Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať
znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj keď sa popolec
fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli
príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína Svätý
Otec František: "Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu,
nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému
zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu." (Príhovor
diplomatickému zboru, 8.2.2021)
Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte však ani v
duchovnom úsilí. Veľký Pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania
milostí. Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného a duchovného
milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je

pre všetkých možné sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie
sviatostí stalo znovu dostupným.
Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte Božie
Slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na telesný pôst a
odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu. Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením
alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu neodkladajú pokrm, ale nech
využijú modlitbu alebo almužnu ako prostriedky pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé
obetovanie dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení, v spojení s utrpením Ježiša Krista
dáva ťažkostiam novú hodnotu. Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske,
a priblížte sa ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení
Veľkonočných sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov.
S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí otcovia biskupi.

