Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

05. jún 2022

číslo: 23

365 dni so svätou Faustínou
● Videla som trpiaceho Pána Ježiša, ktorý sa sklonil nado mnou a tichým šeptom
povedal: Dcéra moja, pomôž mi spasiť hriešnikov. Vtom naplnil moju dušu
oheň lásky k dušiam. Keď som prišla k sebe, vedela som, akým spôsobom mám
zachraňovať duše, a pripravila som sa na väčšie utrpenia. (Denníček 1645).
● Večer som videla ukrižovaného Pána Ježiša. Z rúk, nôh a boku mu vytekala
najsvätejšia krv. Po chvíli mi Ježiš povedal: To všetko pre spásu duší. Zamysli
sa, dcéra moja, čo robíš ty pre ich spásu. Odpovedala som: Ježišu, keď
pozerám na tvoje utrpenie, tak ja nerobím pre záchranu duší takmer nič. Pán mi
povedal: Vedz, dcéra moja, že tvoje každodenné tiché mučeníctvo v úplnom
poddaní sa mojej vôli privádza veľa duší do neba (Denníček 1184).
● O tretej hodine som uzrela ukrižovaného Pána Ježiša. Pozrel sa na mňa a
povedal: Žíznim. Vtom som uvidela, ako z jeho boku vyšli tie isté dva lúče, ktoré
sú na obraze. Zrazu som pocítila v duši túžbu po spáse duší a spaľovaní sa za
úbohých hriešnikov. Obetovala som sa s umierajúcim Ježišom za svet večnému
Otcovi (Denníček 648).
● Ó, môj Ježišu, Učiteľ, spájam svoje túžby s tvojimi túžbami, ktoré si mal na
kríži. Túžim splniť tvoju svätú vôľu, túžim po obrátení duší, túžim, aby bolo
zvelebované tvoje milosrdenstvo, túžim, aby čím skôr nastalo víťazstvo Cirkvi,
túžim, aby sviatok milosrdenstva bol uctievaný na celom svete, túžim po svätosti
kňazov, túžim, aby naša kongregácia mala svätú (Denníček 1581).
● Túžim sa namáhať, pracovať, obetovať sa za naše dielo záchrany nesmrteľných
duší. Nezáleží na tom, ak to úsilie skráti môj život, veď on mi už nepatrí, ale je
vlastníctvom kongregácie. Túžim byť užitočná celej Cirkvi tým, že budem verná
kongregácii (Denníček 194).
● Keď duša uvidí a pozná ťarchu svojich hriechov, a keď sa jej pred očami
zjaví celá priepasť úbohosti, do ktorej sa ponorila, nech si nezúfa, ale nech sa
s dôverou vrhne do náručia môjho milosrdenstva - ako dieťa do objatia
milovanej matky. Tieto duše majú prednostné právo na moje ľútostivé srdce,
na moje milosrdenstvo. Povedz, že žiadna duša, ktorá vzývala moje
milosrdenstvo, sa nesklamala ani nebola zahanbená. Mám zvláštne zaľúbenie
v duši, ktorá dôveruje mojej dobrotivosti (Denníček 1541).

LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok, 06. jún 2022
Pondelok Svätého Ducha.
16:30 Sv.lit. (Kručov,stsl.): † Michal,Helena,Michal, Mária,Michal;sprievod
18:00 Sv.lit. (Lomné,stsl.): † Katarína; sprievod okolo chrámu
Menl. časti: sl. s. 235
ap. zač. 229 evanj. Mt zač. 75
Utorok, 07. jún 2022
Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský
Streda, 08. jún 2022
Prenesenie pozostatkov sv. veľkomučeníka Teodora Stratilata
Štvrtok, 09. jún 2022
Svätý Cyril
Piatok, 10. jún 2022
Svätý hieromučeník Timotej
17:00 Sv.lit. (Kručov,sl.): * Juraj,Mária,Rastislav,Ľubomíra,Lukáš;Mol. BS
18:00 Sv. lit. (Lomné,sl.): † Anna, Michal, Mária, Štefan;Moleben k B.S.
Menl. časti: sl. s. 216
ap. zač. 82
evanj. Mt zač. 14
Sobota, 11. jún 2022
Zakončenie Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Mária
17:30 Svätá liturgia (Valkov,sl.):
Menl. časti: sl. s. 216,365
ap. zač. 79* evanj. Mt zač. 15
Nedeľa, 12. jún 2022
1. nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých.
Prepodobný otec Onufrios Veľký. Hlas 8.
08:00 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): * Martin, Lukáš
09:30 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * Miroslava, Alex, Samuel, Leon
11:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * za všetkých veriacich
Menl. časti: stsl. s. 237 (221)
ap. zač. 330 evanj. Mt zač. 38

DUCHOVNÝ ŽIVOT
Jo Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca

Len čo sme prijali, treba rozdávať a vyprázdniť sa,
aby nás Ježiš mohol opäť naplniť. Dostávame
vtedy, keď dávame. Je to pohyb lásky, ktorá sa
ustavične dáva a prijíma.
Keď Mária išla celkom nezištne k Alžbete,
netušila, že dostane najkrajšie potvrdenie toho, čo
práve v skrytosti prežila so svojím Bohom.
Rovnako je to aj s nami. Práve v našom
sebaobetovaní sa nám Boh odovzdáva, dáva
odpovede na naše otázky, poučuje, formuje a premieňa.
Alžbetino zvolanie je nádherným potvrdením, že Máriin postoj pri zvestovaní
bol presne tou odpoveďou, ktorú Boh očakával, ako aj povzbudením pre nás, aby
sme verili v moc viery.
»Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán« (Lk 1,45).
Čo by sa bolo stalo, keby Mária neuverila, keby neprejavila okamžitý súhlas s
Božím bláznovstvom, keby zostala pri tom, čo sa zdalo rozumné?
Nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť (porov. Lk 24,25), takí sme my. Preto sa
točíme stále dokola v štyridsaťročnej púšti nášho života a nevieme potrafiť do
zasľúbenej Zeme. Neveríme Božím prísľubom, a tak nevidíme ich naplnenie.
Mystici, ktorí zakúsili Ježišovu agóniu, jednomyseľne tvrdia, že veľkú časť jeho
utrpenia spôsobilo to, že ľudia nedokázali prijať milosti, ktoré im získal za cenu
vlastnej krvi.
Keby sme len poznali Božie dary (porov. Jn 4,10), keby sme mali vieru toľkú
ako horčičné zrnko (porov. Mt 17,20), spoznali by sme šťastie, a nikto by nás oň
nemohol pripraviť.

Narodenie

Ovocím tohto tajomstva je chudoba. Aby Jozef a Mária mohli prijať ten
najnádhernejší darček, aký kedy jestvoval, Boh ich najskôr vedie do chudoby a
zbavuje aj potrebného. V Nazarete bolo pre dieťa všetko pripravené. Vieme si
predstaviť, s akou láskou musela Mária chystať každú vec za pomoci svojej
matky Anny, šiť šatočky a myslieť na každú maličkosť. Jozef celkom iste urobil
kolísku a všetko v dome zariadil tak, aby svätej Panne veci uľahčil. A hľa,
nariadenie cisára Augusta ich núti, aby všetko zanechali a vydali sa na cestu do
Betlehema v Judei, vzdialeného viac ako 100 km. Keď sa žene blíži ťažká
hodinka, túži po pokoji a odpočinku. Avšak Mária poznala len nepohodlie
cestovania na osľom chrbte vo chvíli, keď by bola najväčšmi potrebovala
ohľaduplnosť a pozornosť. A na konci cesty nebolo pre nich miesta ani v hostinci.
Predtým často myslievala, že porodí v rodinnom kruhu, že bude prítomná i jej
matka, a teraz je medzi cudzími. Svätá rodina sa vráti do Nazareta až o niekoľko

rokov, keďže bude musieť utekať až do Egypta, aby
unikla pred Herodesovým hnevom.
Najväčším
milostiam
predchádzajú
najväčšie
odriekania. Aby človek mohol prijať samého Boha, musel
zanechať všetko, aby Boh bol jediným dobrom, jediným
pokladom. Pán nás zbavuje v živote mnohých
nadbytočných vecí, aby sme mali voľné ruky pre prijatie
toho, čo je podstatné. A keď nám chce dať kráľovský dar,
vtedy nás zbavuje dokonca i nevyhnutného, i toho, na čo máme nárok. Boh vie,
nakoľko sú túžby ženy oprávnené, veď je celkom normálne, že túži po väčšej
pozornosti, väčšej nežnosti a väčšej slobode konania. A predsa Pán od nej žiada,
aby sa zriekla i toho, na čo má právo, nie preto, aby ju šikanoval, ale preto, aby jej
dal ešte skvelejší dar, aby sa dal on sám a tak ju dokonale naplnil. Nemyslím, že
by sa Mária čo len raz obzrela späť, keď sa jej dieťa narodilo, a že by si priala byť
inde než v betlehemskej jaskyni.
My najradšej všetko vopred naplánujeme a zorganizujeme, aby sme boli pánmi
situácie a aby nás nič nezaskočilo. Ale Boh nás rád oberá o naše istoty, aby nás
naučil odovzdanosti, aby on bol našou jedinou istotou. S pobavením marí naše
plány, aby sme pochopili, že on je pánom našich životov a že sám sa do detailov o
všetko postará.
Obetovanie Ježiša v chráme
V tomto ružencovom tajomstve je dojímavé vidieť pokoru Jozefa a Márie, ktorí
neobišli nariadenia Zákona. Najčistejšia Mária sa podrobila predpisu očisťovania.
Matka Božia prichádza obetovať dieťa Otcovi. (pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● Dnes popoludní o 15:00 hod. pozývam všetkých do chrámu v Lomnom, kde sa
budeme modliť Večiereň s predpísanými modlitbami na kolenách.
● Zajtra, v pondelok je odporúčaný sviatok Pondelok Svätého Ducha. Po svätej
liturgii (Kručov a Lomné) za dobrého počasia bude sprievod okolo chrámu
s čítaním evanjelií.
● V piatok po svätej liturgii (Kručov a Lomné) sa pomodlíme Moleben
k Božskému Srdcu.
● Budúcu nedeľu budeme mať v Lomnom prvé sväté prijímanie. Prvé dve
lavice prosím nechajte voľné.
● Upratovanie v chráme v Lomnom majú na zodpovednosť rodičia
prvoprijímajúcich detí.
● Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali s upratovaním chrámu vo
Valkove. Nech Vám Bohu Vašu námahu i čas vynahradí na čom najviac
potrebujete.
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
5. deň: Pre vernosť svätého Michala Archanjela nebeskému dvoru
prijmi milosť odpustiť tým, ktorí ťa prenasledujú a podieľajú sa na
tvojej skaze
Nijaký z mojich učeníkov nesmie nikoho nenávidieť, ani svojho najhoršieho
nepriateľa. Musíte milovať všetkých ľudí, dokonca aj svojich
prenasledovateľov. Dal som vám príklad, keď som visel na kríži. Predtým ako
som zomrel, odpustil som všetkým, čo ma udreli, prinútili niesť kríž,
priklincovali k nemu a zasypali urážkami. Modlil som sa: „Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo robia.“ Ak máte čo aj najmenšiu nenávisť voči niekomu,
obráťte svoj pohľad na kríž a vedzte, že som odpustil všetkým, ktorí ma
mučili a usmrtili.
Drahí moji bratia a sestry, viem, aké je náročné odpúšťať tým, ktorí vás
zranili alebo urazili, ale vezmite si k srdcu moje slová a začnite im odpúšťať.
Nemôžem bývať v srdci plnom nenávisti. Uvedomte si, že takýto cit
neprinesie vášmu srdcu nič iné ako temnotu a nepokoj. Pokoj nájdete len tak,
že odpustíte, ako som to urobil ja. Možno na to bude treba dni, kým dospejete
k tomu, že odpustíte svojmu bratovi alebo svojej sestre a nájdete tak pokoj a
svetlo, ale podarí sa vám to, ak sa do toho vložíte celým svojím srdcom.
Pozývam vás modliť sa za tých, ktorí vás hnevajú alebo urážajú. Vaša
modlitba bude pre nich veľkou pomocou, aby ich priviedla ku mne a aby sa
zahanbili za to, čo urobili. Keď nadíde čas, prídu, aby obnovili svoje
priateľstvo s vami. A tak sa váš nepriateľ stane vaším priateľom. Odpustite
teda všetkým, ktorí vás nejakým spôsobom zranili. Nesmiete prechovávať
v srdci nenávisť ku komukoľvek bez ohľadu na to, čo vám urobil. Odpustite z
celého srdca, aj keď nemáte chuť to urobiť. Rozhodnite sa milovať túto osobu,
pretože som vám dal príklad.

Priprav sa naplno vstúpiť do tohto boja
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 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. Zavrhujem a lámem všetko zhubné spojenectvo s duchom odsúdenia,
neporiadkov a konfliktov, ktoré ničia môj život a moje požehnanie. Konám
silou slávneho Kristovho kríža.
Boh k tebe dnes hovorí:
„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo
vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď
on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých
i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo
zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je
dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 44-48).
Rozjímanie: Čo pre teba znamenajú tieto slová, ktoré ti dnes Boh hovorí?
(Dopraj si toľko času, koľko potrebuješ, aby si dobre premeditoval túto
biblickú stať.)

Teraz pozvi Michala Archanjela do svojho dnešného boja
Svätý Michal Archanjel, pre svoju poslušnosť a vernosť nebeskému dvoru si
uznaný za hodného dôvery Boha Otca.
Viem, že pre priateľstvo s tebou Pán pretvorí môj plač na radosť a moju tmu
na svetlo, ak ich ponesieš so mnou. Preto dnes pokorne prichádzam prosiť
o tvoju pomoc a príhovor, aby mi prostredníctvom môjho odpustenia tým,
ktorí ma prenasledujú a pracujú na mojej skaze, mohla Kristova krv získať a
otvoriť všetky dvere, ktoré sú pre mňa zavreté... (Spomeň situáciu, za ktorú sa
modlíš.)
Svätý Michal Archanjel, ochraňuj ma v mojich každodenných bojoch (3krát). Amen.
Nasledujú denné modlitby: Modlitba prevzatia moci nad satanom a jeho
služobníkmi a Modlitba k Márii, Kráľovnej bojov.
Tvoj sľub, ktorým dnes potešíš Božie srdce
Pane, dnes sľubujem... (ponúkni Bohu to, čo chceš a môžeš.)

