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Drahí bratia sestry! 

Pozdravujem veriacich farnosti Veľká Lomnica v týchto náročných časoch. 

Život prináša pestrú mozaiku z rozličných farieb. Nájdu sa tam svetlé, živé, hrejivé. Žiaľ na obraze sú aj pochmúrne 

odtiene. Tak sa strieda radosť s bolesťou. 

Pôstne obdobie vytvára podmienky na komplexné pohľady na obrazy našich životov. Je skutočným umením hľadieť 

pravde do očí. Vidieť seba. Len odvážny človek podrobí kritike svoj vzťah k sebe, blížnym, Boha nevynímajúc. V rôznych 

obmenách tomu hovoríme pokánie. Problém sa nikdy nevyrieši tak, že ho jednoducho poprieme. 

„Čo má teda, milovaní, robiť kresťan v každom čase, to treba teraz konať usilovnejšie a nábožnejšie.“, píše sv. Lev 

Veľký. Správna cesta vždy vedie cez postupné očisťovanie lásky k Bohu a blížnemu. Spása darovaná Bohom zostupuje z neba 

po kríži skrvavenom láskou a zdola človek vystupuje k Bohu po stupienkoch hodnôt, ktoré niečo a za niečo stoja. 

Nezabúdajme na Kristovo konečné víťazstvo v zmŕtvychvstaní. 
        Jozef Ferneza 

farár 

 

 

Milí bratia sestry! 

Podľa inštrukcií od kompetentných autorít sú zatiaľ verejné zhromažďovania a aj bohoslužby zakázané z dôvodu 

ochrany zdravia občanov. Podľa aktuálnych nariadení sa nebude konať ani veľkonočná spoveď tradičným a zaužívaným 

spôsobom. V tomto ťažkom čase si treba pripomenúť možnosť dokonalej ľútosti, ktorá je spojená s túžbou prijať sviatosť 

zmierenia čo najskôr (keď to bude možné) a tak sa očistiť aj od ťažkých hriechov a význam duchovného svätého prijímania 

spojeného s túžbou prijať Eucharistiu hneď ako to bude možné. 

Povzbudzujem všetkých k domácej liturgii (zastolom.sk) v spoločnej modlitbe a pri využívaní prenosov 
prostredníctvom masmédií a tiež k čítaniu svätého písma aspoň desať minút denne podľa vlastného uváženia a osobitne 

k modlitbe sv. ruženca a pobožnosti krížovej cesty. 

O aktuálnych zmenách budeme priebežne informovať a tešíme sa na stretnutie v našom krásnom chráme hneď ako to 

podmienky umožnia. 

Pochválený buď Ježiš Kristus! 

       Jozef Ferneza, farár 

       Vincent Polák, kaplán 

 

http://link.azet.sk/?w=1&data-external=yes&link=http%3A//zastolom.sk

