Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

08. máj 2022

číslo: 19

365 dni so svätou Faustínou
● Každé ráno sa počas rozjímania pripravujem na celodenný boj. Sväté prijímanie
je pre mňa zárukou, že zvíťazím, a tak to aj býva. Bojím sa dňa, keď nemám sv.
prijímanie. Chlieb mocných mi dáva všetku silu na uskutočňovanie tohto diela, a
tak mám odvahu vykonať všetko, čo žiada Pán. Odvaha a sila, ktorá je vo mne,
nie je moja, ale toho, ktorý prebýva vo mne - Eucharistia (Denníček 91).
● Vedz však, že za tú silu, ktorá ti pomáha znášať utrpenia, môžeš ďakovať
častému svätému prijímaniu. Preto prichádzaj často k tomuto prameňu
milosrdenstva a načieraj nádobou dôvery všetko, čo potrebuješ (Denníček
1487).
● Keď moje sily začnú slabnúť, sväté prijímanie ma podrží a dá mi silu. Naozaj sa
bojím dňa, v ktorom by som neprijala Eucharistiu. Moja duša čerpá zvláštnu silu
zo svätého prijímania (Denníček 1826).
● Dnes som pochopila veľa Božích tajomstiev. Poznala som, že sväté prijímanie
trvá vo mne do nasledujúceho svätého prijímania. V duši zostáva živá a citeľná
Božia prítomnosť. Toto vedomie ma ponára do hlbokej sústredenosti, bez
akejkoľvek námahy z mojej strany (Denníček 1302).
● Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím svätému prijímaniu. Cítim, že ten svätý
oheň ma celkom premenil. Ó, ako sa teším, že som tvojím príbytkom, Pane, moje
srdce je chrámom, v ktorom ustavične prebývaš (Denníček 1392).
● Keď pristupujem k svätému prijímaniu, pokorne prosím Spasiteľa, aby vyliečil
môj jazyk, aby som ním nikdy neranila blížneho (Denníček 590).
● Až vo večnosti spoznáme, aké veľké tajomstvo uskutočňuje v nás sväté
prijímanie. Ó, najvzácnejšie chvíle života! (Denníček 840).
● Ó, živá hostia, posilňuj ma v tomto vyhnanstve, aby som mohla ísť verne po
Spasiteľových stopách. Neprosím, aby si ma, Pane, sňal z kríža, ale pokorne
prosím, aby si mi dal silu na ňom vytrvať. Túžim byť rozopätá na kríži tak ako ty,
Ježišu, túžim po všetkých mukách a bolestiach, ktoré si ty vytrpel, túžim vypiť
kalich horkosti až do dna (Denníček 1484).
● Najsladší Ježišu, rozpáľ moju lásku k tebe a premeň ma na seba. Zbožšti ma,
aby ti moje skutky boli milé, nech to urobí sila svätého prijímania, ktoré každý
deň prijímam. Ako veľmi túžim byť premenená celkom na teba, ó, Pane
(Denníček 1289).

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 09. máj 2022
Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor
Prenesenie pozostatkov svätého Mikuláša z Myry do Bari.
17:00 Svätá liturgia (Bžany,sl.): † Jozef; Moleben k svätému Mikulášovi
18:00 Sv. lit. (Kručov,sl.): * Rastislav, Lucia, Oliver,Ján,Kristián,Rastislav
Menl. časti: sl. s. 203,361
ap. zač. 24
evanj. Jn zač. 24
Utorok, 10. máj 2022
Svätý apoštol Šimon Horlivec
17:00 Sv. liturgia (Kručov,sl.): † Alžbeta (Dzurjaninová, 40 dňová) s pan.
18:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * Boris a rodičia; Akatist PB (3.-4.ikos)
Menl. časti: sl. s. 203,362
ap. zač. 25
evanj. Jn zač. 25

Streda, 11. máj 2022
Polovica Päťdesiatnice. Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
17:00 Svätá liturgia (Bžany,sl.): † Michal (Blanár, ročná) s panachýdou
18:00 Sv. lit. (Lomné,sl.): † z rod. Demjanovičovej, Bachurovej Mol. Hopko
Menl. časti: sl. s. 205,364
ap. zač. 34
evanj. Jn zač. 26
Štvrtok, 12. máj 2022
Svätí Epifanios a Germanos
Piatok, 13. máj 2022
Svätá mučenica Glykéria
Sobota, 14. máj 2022
Svätý mučeník Izidor
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Bohuznámy
Menl. časti: sl. s. 205
ap. zač. 19

evanj. Jn zač. 21

Nedeľa, 15. máj 2022
5. nedeľa po Pasche – o Samaritánke.
Prepodobný otec Pachómios Veľký. Svätý Izaiáš. Hlas 4.
08:00 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * Rastislav s rodinou
09:30 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): * Stanislav, Gabika (35. výr. sobáša)
11:00 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * za všetkých veriacich
Menl. časti: stsl. s. 221
ap. zač. 28
evanj. Jn zač. 12

DUCHOV
VNÝ ŽIVOT
Jo Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca

Spamätáme sa, keď nám pred očami mladí dennodenne
páchajú samovraždy, pretože už niet nikoho, kto by ich
miloval natoľko, že by dal za nich život?
ži
Čo sme
urobili s pokladmi, ktoré nám Boh dal do rúk?
Od žien, ktorým je bytostne prirodzené
prirodze darovať a prijímať lásku, Boh žiada, aby boli skutočne matkami a
nosili v srdci všetky jeho milované, no zabudnuté a ohrozené deti, ktorých
utrpenie volá do neba. Svet sa takto rúti do skutočnej atómovej katastrofy; totiž
tento rozklad sa deje v jadre srdca ľudstva.
Zostáva však nádej, že Boh je pánom nemožného a s ním nikdy nie je neskoro.
Spolieha sa na tie, spomedzi ktorých si vybral svoju Matku, požehnanú medzi
ženami, aby zachránil hlboké hodnoty ľudstva. Deti potrebujú matku, jej nežnosť,
sebaodriekanie
driekanie a vytrvalosť vo výchove. Matkám prináleží vychovávať
vy
deti, aby
prostredníctvom nich »vychovávali« ľudstvo.
Deti a kríž
Každý rast prechádza cez kríž. Úlohou ženy je dvíhať ľudstvo, pozdvihnúť ho
až ku krížu, k miestu našej spásy; je to veľmi
mi dôležitý prvok, ktorý pri výchove
detí nesmieme zanedbať,
dbať, tak ako ani v manželstve, pretože kríž je v centre
manželského zväzku.
My sme aj ochotní svoj kríž prijať, sme ochotní trpieť, veď utrpenie je súčasťou
života a nemôžeme mu uniknúť, ale nie sme
me ochotní prijať kríž, ktorý postihne
naše deti. Nechceme,
me, aby trpeli, a neuvedomujeme si, že kríž je nástrojom našej
spásy, ale aj ich spásy. Máme ich vychovávať tak, aby ho prijímali, pretože v ňom
prijímajú Ježiša. Musíme ich od malička učiť kríž objaťť a tak umožniť, aby Boží
život v nich rástol a aby sa v ťažkostiach spájali s Ježišom. Nemožno čakať, až
dieťa bude mať dvadsať rokov, a potom mu povedať: »Dieťa moje, musíš sa
pripraviť na to, že v živote sa stretneš s ťažkosťami.« Matka má byť pozorná, aby
poznala kríž svojho
ho dieťaťa v tom, čo ono prežíva. Má viesť dieťa k obetavosti a
táto jej úloha je nenahraditeľná.
Nepokúšajme sa prepiato ochraňovať tých, ktorí sú nám zverení, posilňujme
ich, no neuzatvárajme ich do skleníkov. Je na mieste klásť si otázku pri deťoch z
takzvaných »dobrých
dobrých rodín«: Ako je možné, že hoci boli tak dobre vychované a
starostlivo
rostlivo chránené, robia niekedy tie najhoršie vylomeniny, len čo sú ponechané
samy na seba? Je to preto, že nikdy neboli postavené pred ťažkosti, pred realitu.
Úlohou matky je posilňovať
silňovať dieťa, a nie odstraňovať všetko, čo by mu mohlo
spôsobiť trápenie; má dieťa urobiť schopným zvládnuť všetko, čo mu život
prinesie. Žena prijíma a obetuje s bolesťou utrpenie
nie svojho dieťaťa.
Na druhej strane niektorí rodičia neušetria svoje deti ničoho, a hovoria im o

všetkom, čo sa vo svete deje, aby v nich vzbudili
uvedomelosť a formovali myslenie. Potom tie to
nevinné chúďatá v ôsmich či desiatich rokoch nesú
priťažké bremeno pre svoje pliecka a ťažko zaspávajú.
Pred deťmi treba vedieť mlčať, aby sme im umožnili
naplno prežívať detstvo a ušetrili ich ťarchy, ktorú
nedokážu uniesť bez toho, aby ohrozila ich rovnováhu v budúcnosti.
Všeobecné materstvo
Bezvýhradná materská láska, manželská vernosť, sesterská spriaznenosť a
priateľská podpora dávajú krídla a odvahu prekonať všetky prekážky a vytrvať v
protivenstvách. Vtedy je žena pomocníčkou, ktorú Boh určil mužovi pre ich
spoločné šťastie.
V pozadí tých, ktorí mohli doviesť až do konca svoje veľké diela pre ľudstvo,
stojí vždy skryto žena, známa alebo neznáma: láska a obeť matky, manželky,
sestry, ktoré boli ochotné nič si neponechať pre seba a dať všetko s jedinou
túžbou - pre Božiu slávu a pre šťastie tých, ktorých milovali.
Pastor Thomas Roberts, ktorý mal mimoriadny dar kázať, nám raz povedal:
»Priviedol som ku Kristovi tisíce duší, a nikdy som netrpel, no nedokážem sa
zbaviť myšlienky, že kdesi v skrytosti svojho Karmelu nejaká skromná
karmelitánka trpí celý život pre mňa a pre to, aby moje kázanie prinieslo ovocie.«
Niektorí ľudia majú to šťastie, že vidia ovocie svojej obety - napríklad u
manžela alebo detí, no pre iných ovocie zostáva neviditeľné. Pre to druhé sa
rozhodujú kontemplatívne duše; zriekajú sa každého ľudského šťastia a žijú len z
Kristovej lásky a v mystickom manželstve sa stávajú matkami Cirkvi, dávajúc jej
synov a dcéry, ktorých tvár nikdy neuvidia. Čím úplnejšie je zriekanie sa, tým
väčšia je aj plodnosť, ktorá vedie až k univerzálnemu materstvu.
(pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● V pondelok pred svätou liturgiou v Bžanoch sa pomodlíme Moleben
k svätému Mikulášovi.
● V pondelok po svätej liturgii v Kručove sa pomodlíme Moleben k Presvätej
Bohorodičke.
● V utorok po svätej liturgii v Lomnom sa pomodlíme Akatist k Presvätej
Bohorodičke (3. a 4. ikos)
● V stredu po svätej liturgii v Lomnom sa pomodlíme Moleben
k blahoslavenému biskupovi Vasiľovi Hopkovi.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Piskoríková č. 10 a rodina Schusterová. Tým, čo upratovali srdečne Pán Boh
zaplať a tým, čo nastupujú prajeme veľa síl.
Gréckokatolícka cirkev, Farnosť svätého archanjela Michal,
Lomné 95, 090 33 Turany nad Ondavou, tel.: 054/749 12 55; 0905 507 681
o. Peter Olšavský, email: gkfu.lomne@gmail.com web: http://www.lomne.sk/-cirkev

Mathieu-Modeste Kpodehoto: 21 dní s archanjelom Michalom
1. deň: Pre vernosť a podriadenosť svätého Michala Archanjela
žiadaj o zhovievavosť Boha Otca

Už samotné meno Michal ho predurčuje na náš obdiv. Je to výkrik oduševnenia
a vernosti. „Kto je ako Boh?“, tak sa volá náš ušľachtilý archanjel. Na dne pekla
sa satan ešte chveje pred týmto menom, pretože mu pripomína vznešený odpor,
ktorým tento žiarivý duch odrazil pokus o vzburu neverných anjelov. Michal sa
v Pánovej armáde osvedčil a z tohto dôvodu mu bola zverená ochrana a obrana
Božieho ľudu až do dňa, kým dedičstvo zavrhnutej synagógy neprešlo na
kresťanskú Cirkev. Teraz je ochrancom a obrancom nevesty svojho Pána, našej
spoločnej matky. Jeho ruka bdie nad ňou. Podporuje ju a pozdvihuje vo všetkých
jej skúškach a má podiel na všetkých jej úspechoch.
Nemyslime si však, že svätý archanjel, poverený tým najväčším a
najvznešenejším poslaním zachovávať Kristovo dielo, je ním taký zaneprázdnený,
že nemá ucho otvorené pre modlitbu každého člena svätej Cirkvi. Boh mu dal
srdce, ktoré má s nami súcit, a ani jediná z duší sa nevymyká spod jeho
pôsobnosti. Drží meč na ochranu Kristovej nevesty.
Kult tohto mocného Božieho vyslanca a láskavého ochrancu ľudí by sa mal
rozšíriť v kresťanstve najmä po porážke nepravých bohov. Nemusíme sa už totiž
báť, že by ľudia mali pokušenie vzdávať mu božskú úctu.
Priprav sa naplno vstúpiť do tohto boja
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.
Spytovanie svedomia: (Chvíľka ticha na uvedomenie si všetkého, čo sa
v tvojom živote nepáči Bohu.) Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a
sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním
dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú
Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za
mňa k Pánu Bohu nášmu.
Pane Ježišu, zverujem sa do ochrany, ktorú mi zaručuje tvoja predrahá krv
vyliata na kríži na vykúpenie môjho života, a zriekam sa satana a jeho skutkov.
Zriekam sa všetkých diabolských obiet, dohôd, prianí a sľubov, na ktorých som sa
vedome alebo nevedome podieľal, a odmietam ich.
Boh k tebe dnes hovorí:
„Lebo ja dúfam od Večného vašu spásu; a došla na mňa radosť od Svätého pre
milosrdenstvo, ktoré už pocítite od Večného, spasiteľa nášho. Prepúšťal som vás s
nárekom a žiaľom, Boh mi vás vráti s radosťou a rozkošou naveky“ (Bar 4,2223).
„Náš Boh je Boh spásy, on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť. Veď Boh rozbíja
hlavy svojim nepriateľom aj vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú v hriechoch“
(Žalm 68,21-22).

Rozjímanie: Čo pre teba znamenajú tieto slová, ktoré ti dnes Boh hovorí?
(Dopraj si toľko času, koľko potrebuješ, aby si dobre premeditoval tieto biblické
state.)
Teraz pozvi Michala Archanjela do svojho dnešného boja
Svätý Michal Archanjel, pre svoju vernosť a podriadenosť neprestajne
kontempluješ Otcovu tvár. Viem, že pre priateľstvo s tebou Boh pretvorí môj plač
na radosť a moju tmu na svetlo, ak ich ponesie š so mnou. Preto dnes pokorne
prichádzam prosiť o tvoju pomoc a príhovor, aby Pán prejavil svoje
milosrdenstvo a dobrotivosť v probléme, ktorý mi robí starosti... (Spomeň
situáciu, za ktorú sa modlíš.)
Svätý Michal Archanjel, ochraňuj ma v mojich každodenných bojoch (3-krát).
Amen.

DENNÉ MODLITBY

Modlitba prevzatia moci nad satanom a jeho služobníkmi
Pane Ježišu, mocou, ktorú si mi udelil pri mojom krste, a opierajúc sa o milosť
biskupa (povedz meno biskupa podľa miesta, na ktorom sa nachádzaš), s
pomocou svätého archanjela Michala preberám moc nad satanom a jeho
služobníkmi.
Mocou tvojej predrahej krvi zväzujem a kladiem k nohám tvojho svätého kríža
všetkých, ktorí sa podieľajú alebo podieľali na akomkoľvek satanskom spojení
proti mne. Nalož s nimi, ako chceš, Pane. Teraz vyhlasujem neúspech všetkých
zhubných plánov proti mne. Amen.
Poznámka:
• Túto modlitbu hovoria iba pokrstení, lebo len krst včleňuje do Krista a dáva moc konať ako kňaz,
prorok a kráľ.
• Modlitba sa prednáša postojačky (ak je to možné), s rukami pozdvihnutými k nebu ako pri boji
Izraelitov s Amalekitmi: „A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo ruky spustil,
víťazil Amalek“ (Ex 17,11).

Modlitba k Márii, Kráľovnej bojov
Vznešená Kráľovná nebies a Pani anjelov, ty, ktorá si od Boha dostala moc a
úlohu rozdrviť satanovu hlavu, pokorne ťa prosíme, pošli nebeské zástupy, aby
pod tvojím velením prenasledovali zlých duchov, bojovali s nimi, odrážali ich
opovážlivé útoky a zahnali ich do pekelnej priepasti.
Kto je ako Boh? (3-krát).
Dobrá a nežná Matka, ty budeš vždy našou láskou a našou nádejou. Božia
Matka, pošli svätých anjelov, aby nás ochraňovali a zahnali ďaleko krutého
nepriateľa. Svätí anjeli a archanjeli, ochraňujte nás, strážte nás. Amen.
Tvoj sľub, ktorým dnes potešíš Božie srdce
Pane, dnes sľubujem... (ponúkni Bohu to, čo chceš a môžeš.)

Pozývame vás na archieparchiálnu odpustovú
slávnosť bl. biskupa mučeníka ThDr. Vasiľa Hopka.
14.-15.5.2022 Hrabské

75. výročie
biskupskej

Da vsi jedino
budut

vysviacky

Sobota 14.5.2022

Nedeľa 15.5.2022

17:00 Veľká večiereň
s katechézou
(príležitosť k sv. spovedi)

8:30 Rozjímavý ruženec

18:00 Pomazanie chorých

9:30 Moleben k bl. Vasiľovi
Hopkovi
10:00 Archijerejská sv.
liturgia s myrovaním
(cirkevnoslovanská)

