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365 dni so svätou Faustínou
● Dcéra moja, píš o mojom milosrdenstve
utrápeným dušiam. Duše, ktoré sa odvolávajú
na moje milosrdenstvo, mi spôsobujú radosť.
Takým dušiam dávam viac milostí, než si želajú.
Nemôžem trestať, hoci by bol niekto aj
najväčším hriešnikom, ak sa odvoláva na moje
zľutovanie, ale ospravedlňujem ho vo svojom
nepochopiteľnom a nevyspytateľnom milosrdenstve (Denníček 1146).
● Začula som v duši hlas: Neboj sa, dieťa moje, nie si sama. Bojuj smelo, lebo
ťa podopiera moje rameno. Bojuj o spásu duší, povzbudzuj ich k dôvere
v moje milosrdenstvo, lebo to je tvoja úloha v tomto aj budúcom živote. Po
týchto slovách som dostala hlbšie poznanie Božieho milosrdenstva. Len tá duša
bude zatratená, ktorá sama chce, lebo Boh nikoho nezatracuje (Denníček 1452).
● Ježišu môj, hľa, teraz sa budem snažiť o česť a chválu tvojho mena. Budem
bojovať až do dňa, v ktorom mi sám povieš - dosť. Každej duši, ktorú si mi,
Ježišu, zveril, sa budem snažiť pomáhať modlitbou a obetou, aby v nich mohla
pôsobiť tvoja milosť (Denníček 245).
● Ó, Ježišu, túžim po spáse duší, nesmrteľných duší. V tejto obete, o ktorej nikto
nebude mať ani tušenia, dám slobodu svojmu srdcu. Budem sa stravovať a
nepozorovane spaľovať svätým ohňom lásky k Bohu. Božia prítomnosť mi
pomáha, aby moja obeta bola dokonalá a čistá (Denníček 235).
● Teším sa, že môžem trpieť pre Boha a duše, ktoré dosiahli v týchto dňoch jeho
milosrdenstvo. Keď vidím také veľké množstvo duší, ktoré v týchto dňoch
dosiahli Božie milosrdenstvo, nepokladám za nič ani najväčšie utrpenie a námahu,
hoci by trvali do konca sveta. Pretože utrpenie raz skončí a duše, ktoré sa skrze ne
obrátili, sú zachránené od nekonečných múk. Mala som veľkú radosť. keď som
videla, ako sa iní vracajú k prameňu šťastia, do lona Božieho milosrdenstva
(Denníček 421).
● Ó, aká to radosť spaľovať sa pre nesmrteľné duše! Viem, že pšeničné zrnko,
aby mohlo byť pokrmom, musí byť zničené a rozdrvené kameňmi. Tak i ja, aby
som mohla byť užitočná Cirkvi a dušiam, musím byť zničená, hoci navonok nikto
nezbadá moju obetu (Denníček 641).

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 13. jún 2022
Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios
18:00 Sv.lit. (Lomné,sl.): † Danka, Zuzana, Jozef; Akatist JK (1.-2.
(1.
ikos)
Menl. časti: sl. s. 108
ap. zač. 83
evanj. Mt zač. 19
Utorok, 14. jún 2022
Svätý prorok Elizeus. Svätý Metod
16:30 Svätá liturgia (Kručov,sl.): * Juraj,Mária,Rastislav,Ľubomíra,Lukáš
18:00 Sv. liturgia (Lomné,sl.): * Klára, Juraj, Juraj s rodinami;
rodinami Moleb.BS
Menl. časti: sl. s. 109
ap. zač. 86
evanj. Mt zač. 22
Streda, 15. jún 2022
Svätý prorok Ámos. Prepodobný Hieronym
16:30 Sv.lit. (Kručov,sl.): † Helena, (Kavalcová); Moleben k BS
18:00 Sv.lit. (Lomné,sl.): * Jaroslav, Mária s rod.; Akatist JK (3.-4.
(3.
ikos)
Menl. časti: sl. s. 111
ap. zač. 87
evanj. Mt zač. 23

Štvrtok, 16. jún 2022
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista.
Odporúčaný sviatok. Svätý Tychón Divotvorca
16:00 Sv.lit. (Kručov,sl.): † Alžbeta (Dzurjaninová; Eucharistická poklona
17:15 Sv.lit. (Lomné,sl.): za odprosenie urážok BS; Eucharistická poklona
18:30 Sv.lit. (Bžany,sl.): * na úmysel darcu; Eucharistická poklona
Menl. časti: sl. s. 223
ap. zač. 149 evanj. Jn zač. 23
Piatok, 17. jún 2022
Svätý mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. Prepodobný otec Hypatios
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Anna (Capová); Moleben k Bož.Srdcu
18:00 Sv. liturgia (Lomné,sl.): † Marcela (Tramitová); Moleben P. P. Gojdič
Menl. časti: sl. s. 223
ap. zač. 90
evanj. Mt zač. 31
Sobota, 18. jún 2022
Svätý mučeník Leontios
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Ján
17:30 Svätá liturgia (Valkov,sl.):
evanj. Mt zač. 20
Menl. časti: sl. s. 223
ap. zač. 84

DUCHOVNÝ ŽIVOT

Nedeľa, 19. jún 2022
2. nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. Hlas 1.
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): * za všetkých veriacich
09:30 Svätá liturgia (Bžany,sl.): * Štefan s rodinou
11:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): * Radko (1. sv. prijímanie)
Menl. časti: sl. s. 96,223
ap. zač. 81* evanj. Mt zač. 9
Jo Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca

Do otcovstva uvádza matka, ona robí z muža otca tým,
že mu dáva dieťa. Niektoré ženy dieťa pred otcom
chránia, lebo sa obávajú, že otec dieťa zostresuje, že
nebude vedieť s ním zaobchádzať a ublíži mu. Takýmto
postojom na jednej strane odopierajú dieťaťu vzťah,
ktorý je podstatný pre jeho vyrovnanosť, aj keby otec
zďaleka nezodpovedal tomu, čo sa právom od neho čaká,
a na druhej strane matky takto nikdy nebudú môcť
sprostredkovať milosť otcovstva. Žena má zveriť dieťa nielen do mužovho
otcovstva ako Mária Jozefovi, ale aj do Božieho otcovstva. Nikdy nesmie
zabudnúť, že ono je predovšetkým dieťaťom Božím, že ho má Otcovi neustále
zasväcovať a odovzdávať do jeho rúk minulosť, prítomnosť i budúcnosť dieťaťa.
Tým, že obetuje svoje dieťa Bohu, rodí ho aj pre Boží život a stáva sa aj
duchovne jeho matkou. Už to od nej vyžaduje istú odpútanosť. Keby si všetky
matky uvedomili, že ich deti sú predovšetkým Božími deťmi, uchránili by sa
mnohých úzkostí i omylov pri výchove. Život detí nám nepatrí, sú nám iba
zverené.
Dobré je učiť sa od Svätej rodiny a usilovať sa mať k nej dôverný vzťah, aby
sme jej život pochopili zvnútra a aby sme sa našli v jej človečenstve. Aj Mária aj
Jozef museli napredovať vo viere ako my, aj oni potrebovali byť utvrdení, vedení
a vnútorne pripravovaní, aby čoraz lepšie zodpovedali Božím úmyslom. Cítime,
že aj oni sú malí v Božej ruke, a je to pre nás útechou. „Jeho otec a matka divili
sa tomu, čo sa o ňom hovorilo“ (Lk 2,33).
Mária celá šťastná vidí potvrdenie Ježišovho poslania, no zároveň jej dušu
preniká meč. Radosť a bolesť sú v našom živote úzko spojené a nemožno ich od
seba oddeliť bez toho, aby sme sa pri tom neukrátili o čosi podstatné. Naši
súčasníci si zvykli na anestézu, stratili zmysel pre neoceniteľnú hodnotu utrpenia,
ak je prijímané a obetované z lásky.
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: »On je ustanovený na pád a
na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a
tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc« (Lk
2,34-35).

Tu sa po prvýkrát výslovne hovorí o Máriinom utrpení.
Tajomstvo obetovania je vlastne prvým bolestným tajomstvom. To však neznamená, že predtým by nebola poznala
bolesť. Čím viac sa dostávame do Máriinej dôvernej
blízkosti, tým viac si uvedomujeme i tie najskrytejšie
utrpenia. Po zvestovaní bolo pre ňu určite veľkým trápením
vidieť, ako sa svätý Jozef sužuje, a pritom musela zachovať
mlčanie. Aj preliatie krvi neviniatok po Ježišovom
narodení jej iste spôsobilo nesmiernu bolesť. Premnohé
situácie boli pre Máriu rozumom sotva prijateľné; nemala
iného východiska, ako sa uchýliť do Otcovho náručia v úplnom odovzdaní sa do
jeho vôle. Boh nás pripravuje na utrpenie utrpením; a keď príde hodina skúšky,
ktorá by nás vedela zdrviť, dokážeme stáť ako Mária pod krížom.
Až keď prekročíme telesné utrpenie, čo nás sústreďuje na seba, dokážeme
pochopiť utrpenie duše, ktoré nás spája s Bohom, ako aj utrpenie prebodnutého
Máriinho srdca, ktorým sa stáva spoluvykupiteľkou. Ježišovo i Máriino srdce
prebodol ten istý meč a navzájom ich spojil vo vykúpení ľudstva. Máriino »áno«
pri zvestovaní ju priviedlo až pod kríž, na najvyšší stupeň utrpenia a lásky. Medzi
prijatým utrpením a spásou duší jestvuje úzky vzťah. Pretože Mária prijala
bolestné prebodnutie, mohlo vyjsť najavo, ako mnohí zmýšľajú vo svojom srdci.
Zakaždým, keď svoje zranené srdce vložíme do jej srdca, máme účasť na zrodení
duší, pracujeme na ich osvietení, a naše utrpenie sa stáva šťastím.
(pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● V pondelok a v stredu (Lomné) po svätých liturgiách sa pomodlíme časti
z Akatistu k Ježišovi Kristovi.
● V utorok (Lomné) po svätej liturgii Moleben k Božskému Srdcu.
● Vo štvrtok je odporúčaný sviatok Slávnostná poklona prečistým
tajomstvám tela a krvi Ježiša Krista, v skratke Najsvätejšej Eucharistie. Po
svätej liturgii bude Eucharistická poklona.
● V piatok nakoľko je 17. v mesiaci sa po svätej liturgii (Lomné) pomodlíme
Moleben k blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi.
● V stredu a piatok po svätých liturgiách sa pomodlíme Moleben k Božskému
Srdcu.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Piskoríková (Lenka) a rodina Hospodárová č. 68. 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

6. deň: Pre duchovnú silu svätého Michala Archanjela pros o úspech
pre všetkých, ktorí sa podieľajú na tvojom neúspechu, a požehnaj ich
Dobré je odpúšťať, ale rovnako dobré je aj žehnať tým, ktorým sme odpustili.
Zodpovedá to odporúčaniu Ježiša, ktorý nám hovorí: „Žehnajte tým, čo vás
preklínajú“ (Lk 6,28). Ovocie, ktoré z toho vyplýva, je obrovské najmä vtedy,
keď druhého požehnáte práve v tej oblasti, v ktorej vám spôsobil škodu.
Konkrétnejšie, človeku, ktorého skutok spôsobil škodu vo vašom pracovnom
živote, požehnajte zo srdca v jeho pracovnom živote. Želajte mu profesijný
postup a prosperitu. V Božom slove je veľká sila. Alebo z celého srdca prajte
šťastie a pokoj radostného a prekvitajúceho manželského i rodinného života tomu,
kto sa vás dotkol v citovej oblasti. Rovnako z celého srdca želajte hojnosť a
prosperitu tomu, kto svojím previnením spôsobil, že ste prišli o peniaze.
A máte žehnať aj protivníkovi, ktorý napáda a ničí vaše zdravie? Áno! Treba
mu z celého srdca želať pevné zdravie a dlhý život, lebo vtedy uskutočňujeme
slová z Evanjelia podľa Lukáša, kde nám Pán hovorí toto: „Ale vám, ktorí ma
počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás
nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!“
(Lk 6, 27-28).
Drahí bratia a sestry, uisťujem vás, že každý človek, ktorý sa odváži uskutočniť
tento postup na plné obrátky, uvidí, ako sa v jeho živote prejavuje sila Pánovho
oslobodenia. Vždy som to zažíval u ľudí, ktorých stretávam. Keď to žijeme z
celého srdca, v našom živote funguje Božia sila a oslobodzuje nás. Tým, že
odpúšťate protivníkovi, už lámete jeho moc proti vám.
Odpúšťaním protivníkom pokročíte v duchovnej oblasti. Musíte si uvedomiť, že
keď vediete duchovný boj, neútočíte na osoby, ale na duchov (porov. Ef 6,12).
Nebojujete s protivníkom ako s osobou, ale skôr s duchom, ktorý je v ňom. Čiže
tým, že ho požehnáte, oslobodíte sa od zlých síl, ktoré môžu ísť od neho k vám.
Zatarasíte cestu. A tu je dôvod: požehnanie je svetlo, prekliatie je temnota, a keď
vás niekto preklína, posiela vám temnotu. V duchovnej oblasti idú veci vždy
priamo, preto neexistuje obchádzka. Keď vám protivník pošle urieknutie, je to v
priamom smere k vám. Keď mu vy pošlete požehnanie, takisto je to v priamom
smere k nemu. Takže prekliatie a požehnanie sa stretnú niekde na ceste. Prekliatie
je tma a požehnanie je svetlo. Keď sa stretnú, svetlo spôsobí, že temnota sa stratí.
Tu je teda dôvod, prečo treba mať odvahu pokračovať v požehnávaní bez ohľadu
na to, kto je ten človek, čo vám robí zle. Vždy to prinesie ovocie pre vás aj pre
neho.
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 aj jeho skutkov.
Zriekam sa vás a odmietam vás, zhubné spojenectvá, ktoré oddeľujete môj život
od pokroku, požehnania, milosti, pevného zdravia a šťastia a schopnosti slúžiť
Bohu a milovať ho hlbšie. Nech vás navždy zlomí, zničí a vymaže krv Ježiša
Krista. Amen.
Boh k tebe dnes hovorí:
„Ochraňovala ho od nepriateľov, pred prenasledovateľmi mu poskytovala
bezpečnosť, v ťažkom boji mu dopomáhala k víťazstvu, aby poznal, že
bohabojnosť je mocnejšia ako všetko (ostatné). Ona predaného spravodlivca
neopustila, ale ochraňovala ho pred hriechom. Zostúpila s ním do žalára,
neopustila ho v okovách, kým mu nepriniesla žezlo kráľovské a moc nad jeho
utláčateľmi. Usvedčila zo lží jeho ohováračov, a udelila mu večnú slávu“ (Múdr
10,12-14).
„Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte
milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie,
ale, naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania“ (1
Pt 3,8-9).
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 duchovnú silu nechceš opustiť nijakú dušu,
aby trpela v satanových rukách.
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 si ma požehnal a doprial úspech tým, ktorí sa podieľajú na
mojom neúspechu, aby Kristovo milosrdenstvo mohlo otvoriť všetky dvere
pokroku, ktoré sú pre mňa zavreté, najmä... (Spomeň situáciu, za ktorú sa modlíš.)
Svätý Michal Archanjel, ochraňuj ma v mojich každodenných bojoch (3-krát).
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.)

