Prísny pôst za odvrátenie epidémie koronavírusu

Bratislava 30. októbra (TK KBS)

Biskupi Slovenska vyhlásili prísny pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Zároveň
veriacich pozývajú modliť sa pravidelne "Modlitbu za Slovensko".
"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov,
biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie
pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia
žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom,
ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov
a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší
pokrm," uviedol predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.
"Keďže tradícia Cirkvi hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým
ukladáme modlitbu a almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie
by bolo neprimerané zachovávať prísny pôst. V týchto časoch, keď naši bratia a sestry
žijúci na okraji spoločnosti majú ešte menšie možnosti zaobstarať si to, čo potrebujú pre
život, nech teda veriaci neváhajú konať viacej skutkov kresťanskej lásky, najmä
poskytovať almužnu núdznym. Berme to ako kresťanskú povinnosť, aby najchudobnejší
nezostali bez pomoci! Slovenskí biskupi tiež povolávajú modliť sa každý deň
nasledujúcu modlitbu za Slovensko, a šíriť ju intenzívne medzi všetkými veriacimi,"
uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska.
Zároveň dodal: "Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný. Ale
pre každého z nás platí povinnosť, aby sme sa neprevinili nielen myšlienkami, slovami,
skutkami ale aj zanedbávaním dobrého, a tak každý, komu je to len trochu možné, aby
nezanedbal to, čo je dobré, nech sa nasledujúce piatky postí a tak vytvoríme kajúce
duchovné spoločenstvo," dodal arcibiskup Zvolenský.
O pôste rozhodli na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa
konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020.

Biskupi k modlitbe zároveň odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie
Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.
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Zdroj:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201030020&amp;fbclid=IwAR0dt8nBMhzAco3S
S22VpmenyXQ0MiNbJOaNEOwW1IkZ3nvA4eZy7zxXJGk
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