Gréckokatolíckej Farnosti svätého archanjela Michala v Lomnom
ročník: VI.

19. jún 2022

číslo: 25

365 dni so svätou Faustínou
● Počas svätej omše ma naplnil tak silný vnútorný oheň lásky k Bohu a túžby
zachraňovať duše, že to nedokážem vyjadriť. Cítim, že som premenená na oheň,
budem bojovať so všetkým zlom zbraňou milosrdenstva. Spaľuje ma túžba
zachraňovať duše, prechádzam celý svet po šírke i po dĺžke až do jeho končín, do
najdivokejších miest, aby som zachraňovala duše. Robím to modlitbou a obetou
(Denníček 745).
● Ó, aké sladké je namáhať sa pre Boha a duše! Nechcem odpočívať uprostred
boja, ale do posledného dychu budem bojovať za slávu svojho Kráľa a Pána.
Neodložím meč, kým ma nepredvolá pred svoj trón. Nebojím sa úderov, lebo
mojím štítom je Boh (Denníček 450).
● Počas týchto dvoch dní som prijímala vynahrádzajúce sväté prijímanie.
Povedala som Pánovi: Ježišu, dnes všetko obetujem za hriešnikov. Nech údery
tvojej spravodlivosti doľahnú na mňa a more milosrdenstva nech zahrnie úbohých
hriešnikov. Pán vypočul moju prosbu. Veľa duší sa vrátilo k Pánovi, ale ja som
zomierala pod bremenom Božej spravodlivosti (Denníček 927).
● Kriste, daj mi duše. Dopusti na mňa, čo len chceš, ale daj mi za to duše. Túžim
po spáse duší, túžim, aby duše poznali tvoje milosrdenstvo. Pre seba nemám nič,
lebo všetko som rozdala dušiam. V deň súdu budem stáť pred tebou s prázdnymi
rukami, lebo všetko som rozdala dušiam, a tak ma nebudeš mať z čoho súdiť. V
ten deň sa stretneme: láska s milosrdenstvom (Denníček 1426).
● Premeň ma na seba, Ó, Ježišu, aby som bola živou a tebe milou obetou. Túžim
ti v každej chvíli prinášať zadosťučinenie za úbohých hriešnikov. Obetu môjho
ducha skrýva telo, ľudské oko ju nedovidí, preto je čistá a tebe milá. Ó, Stvoriteľ
môj a Otec veľkého milosrdenstva, dôverujem ti, lebo si dobrota sama. Duše,
nebojte sa Boha, ale dôverujte mu, lebo je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky
(Denníček 908).
● Keď som bola v jednom chráme s istou sestrou na svätej omši, pocítila som
Božiu veľkosť a velebnosť. Cítila som, že táto svätyňa je presiaknutá Bohom.
Jeho veleba ma obklopovala. Aj keď vo mne vzbudzoval strach, napĺňal ma
pokojom a radosťou. Poznala som, že jeho vôli sa nič nemôže protiviť. Ó, keby
všetky duše vedeli, kto prebýva v našich chrámoch, nebolo by toľko urážok a
neúcty na týchto svätých miestach (Denníček 409).

LITURGICKÝ KALENDÁR
Pondelok, 20. jún 2022
Svätý hieromučeník Metod
17:00 Sv. liturgia (Kručov,sl.): † Ján, Anna, Ján (Kavalcoví); Moleb.BS
18:00 Sv. lit. (Lomné,sl.): * Milan, Vierka, Samuel; Akatist JK (5.-7. ikos)
Menl. časti: sl. s. 223
ap. zač. 94
evanj. Mt zač. 34
Utorok, 21. jún 2022
Svätý mučeník Julián Tarzský
17:00 Svätá liturgia (Kručov,sl.): † Michal, Michal, Michal, Anna
18:00 Sv. liturgia (Lomné,sl.): † Terézia, Ján; Moleben k Božskému Srdcu
Menl. časti: sl. s. 223
ap. zač. 95
evanj. Mt zač. 35
Streda, 22. jún 2022
Svätý hieromučeník Eusebios
16:30 Sv.lit. (Kručov,sl.): † Ján (Zeleňák); Moleben k Božskému Srdcu
18:00 Sv.lit. (Lomné,sl.): † Marcela (Tramitová) s pan.; Akat.JK (8.-10.ikos)
Menl. časti: sl. s. 223
ap. zač. 96
evanj. Mt zač. 36
Štvrtok, 23. jún 2022
Zakončenie Najsvätejšej Eucharistie. Svätá mučenica Agripína
Piatok, 24. jún 2022
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí.
Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Odporúčaný sviatok. Voľnica.
16:00 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): † Anna (Capová); myrovanie
17:15 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * Ladislav, Valér s rodinami; myrovanie
18:30 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): † o. biskup Ján (Hirka); myrovanie
Menl. časti: stsl. s. 242,391
ap. zač. 306 evanj. Jn zač. 9
Sobota, 25. jún 2022
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Prepodobná mučenica Febrónia.
08:00 Svätá liturgia (Lomné,sl.): † Juraj
17:30 Svätá liturgia (Valkov,sl.): † Ján, Anna, Michal, Helena, Michal,
Anna, Ivan, Juraj, Mária, Jozef, Otília, Anna, Štefan, Ivan, Ján, Pavol
Menl. časti: sl. s. 229
ap. zač. 240 evanj. Jn zač. 61
Nedeľa, 26. jún 2022
3. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodobný otec Dávid zo Solúna. Hlas 2.
08:00 Svätá liturgia (Kručov,stsl.): * Pavel s rodinou
09:30 Svätá liturgia (Lomné,stsl.): * za všetkých veriacich
11:00 Svätá liturgia (Bžany,stsl.): * Štefan s rodinou
Menl. časti: stsl. s. 98
ap. zač. 88
evanj. Mt zač. 18

DUCHOV
VNÝ ŽIVOT
o Croissant: Kňazstvo ženy alebo kňazstvo srdca
Jo

Nájdenie Ježiša v chráme
Toto ružencové tajomstvo nás v mnohom poučí.
Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na
veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako
bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a
oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo
jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode.
Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.
známy
No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.
Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi,
počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a
odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a matka mu povedala: »Syn môj, čo
si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!« On im
odpovedal: »Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho
Otca?« Ale oni nepochopili slovo, ktoréé im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do
Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom
srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí (Lk 2,4152).
iež do situácie Márie a
Vidíme, aký bol Ježiš poslušný rodičom; no vžime sa tiež
Jozefa a všimnime si, ako prežívali nájdenie Ježiša v chráme. Ľahko sa spoznáme
v úzkostlivom hľadaní dieťaťa aj v otázke, ktorú Mária kladie Ježišovi: »Dieťa
moje, prečo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ta s úzkosťou hľadali.«
hľa
Koľkokrát sme sa takto pýtali Boha: Prečo si to dopustil? A koľkokrát sme mu
hovorili o svojej úzkosti v nádeji, že svojím slovom nám upokojí srdce. Ale
Ježišova odpoveď prekvapuje. Ako pravý Žid odpovedá na otázku otázkou, aby
ich priviedol k ešte
te väčšej dôvere a odovzdanosti. Boh sa ani tak neusiluje dodať
nám istotu odpoveďami na všetky naše otázky; skôr nás chce voviesť do pokoja,
čo sa rodí z dôvery, presahuje všetko chápanie a ktorý je nedostupný pre každý
pokus rozumom obsiahnuť Božie tajomstvo.
stvo. Potom príde aj hodina pravdy, keď je
nám dané jasne pochopiť hlboký zmysel udalostí a vidieť, čo Boh v nás urobil
prostredníctvom tej-ktorej situácie.
»Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?«
Ježiš hneď zaháňa ich
h úzkosť, pomáha im vyjsť zo seba a pozdvihuje mysle, aby
sa dokázali otvoriť pre Božie zámery. Akú lekciu odpútanosti nám dáva Svätá
rodina nielen pre naše rodinné vzťahy, ale pre všetky vzťahy vôbec! Tí, ktorých
milujeme, nám nepatria; ak nám ich Boh dáva,
a, aby sme skrze nich rástli a aby aj
oni rástli, príde čas, keď mu ich budeme musieť vrátiť. Jozef a Mária našli Ježiša,
no nie so sebeckým vedomím vlastníctva, neboli naňho upnutí. Nachádzajú
Nachá
ho v
Bohu, a prijímajú, že ich situácia presahuje a že nechápu,
u, čo sa deje. Akí sú

nádherní vo svojej odovzdanosti do Božej vôle - tajomstva, ktoré ich nekonečne
prevyšuje - každý sám pred Bohom a zároveň navzájom hlboko zjednotení v
rovnakej túžbe vyhovieť Láske! Keď nám Boh čosi odníma, je to len preto, aby
nám mohol viac dať; a vzďaľuje sa nám preto, aby sa nám viac dal.
Je pre nás veľkou útechou, že situácia zaskočila dokonca aj Máriu a Jozefa, že
nepochopili, čo im Ježiš hovoril. Nepochopili, no viac sa nespytovali. Zmĺkli a
ukázali nám tak cestu k dôveryplnej odovzdanosti vo chvíľach, keď nás udalosti
presahujú a keď nechápeme, čo sa vlastne deje.
Jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.
My máme tých udalostí plnú hlavu a neustále si ich premietame v nádeji, že
nájdeme súvislosti; pokúšame sa uniknúť utrpeniu a vyhnúť sa krížu. Chceme
všetko pochopiť, nevieme sa úplne odovzdať a vysloviť bez výhrad »áno«, ktoré
by umožnilo Slovu, aby sa v nás stalo telom. Podliehame pokušeniu vyliať si
srdce a šírime iba nepokoj.
Je tu však Mária, aby nás poučila. Aká je nádherná vo svojom mlčaní, ktoré nie
je zaslepenosťou pred skutočnosťou, ale dôveryplným súhlasom! V tom je
tajomstvo jej čistoty. Nie je rozpoltená medzi hlavu a srdce, je len srdcom. Mária
nás privádza na úroveň srdca, pretože ono je svätostánkom živého Boha a
miestom jeho prítomnosti, aby sme ustavične odovzdávali svoj život do jeho rúk a
aby mohol uskutočniť úžasnú výmenu nášho človečenstva za jeho božskosť.
Určite jestvuje úzky vzťah medzi týmto Máriiným vnútorným postojom a
skutočnosťou, že »Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí«.
V sebaobetovaní Mária denne rodí Ježiša srdcom v srdci. Svojím áno, ktoré
opakovala v každom okamihu, v každom utrpení a vo všetkých protivenstvách,
umožňovala Bohu, aby ju činil plodnou pre mystické materstvo.
(pokračovanie v budúcom čísle)

OZNAMY

● V pondelok a v stredu po svätých liturgiách (Lomné) sa pomodlíme časti
z Akatistu k Ježišovi Kristovi.
● V pondelok a v stredu po svätých liturgiách (Kručov) sa pomodlíme Moleben
k Božskému Srdcu.
● V utorok po svätej liturgii v Lomnom Moleben k Božskému Srdcu.
● V piatok je odporúčaný sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista, Milujúceho ľudí, čiže Božské Srdce Spasiteľa. Na tento deň pripadá aj
sviatok Narodenie svätého Jána Krstiteľa. Po svätej liturgii bude myrovanie.
V tento deň je voľnica.
● Upratovanie v chráme v Lomnom má na zodpovednosť dvojica rodín: rodina
Kocková a rodina Demjanovičová. 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

7. deň: Pre dobrotivosť svätého Michala Archanjela
modli sa za duše v očistci a maj úžitok z ich pomoci
„Stalo sa to okolo polnoci zo štvrtka 11. februára na piatok 12. februára v roku
1999. Po modlitbovom stretnutí s istou rehoľníčkou a s mojím praktikantom sa
rehoľníčka stala terčom útoku. Zatiaľ čo som bol v refektári, dobehol ku mne
praktikant a povedal mi, že v rehoľníčkinej izbe začul výkriky a hluk podobný
násilnej ruvačke. Išiel som spolu s ním a otcom Rogerom k sestre. Keď sme vošli
dnu, videl som, ako so zväzkom ratolestí v ruke bičuje neviditeľnú bytosť.
Nasmeroval som k nej svoj kríž a vzýval som predrahú Ježišovu krv.
Poslednýkrát šľahla ratolesťami do prázdna a na zem padla veľká ryba, kapor. Po
nej aj ona nehybne spadla na zem. Na podlahe sme napočítali osem obrovských
kaprov, úplne čerstvých, ktoré pri tejto príležitosti zhodila. Každý kapor mal v
ústach kus bielej látky nasiaknutý červeným olejom, palmový orech a ulitu kaurí
alebo „ajikwin“. Ďalej dve čarodejnícke tekvice, z ktorých každá obsahovala
tekvičky starostlivo zabalené do palmových listov a bielej látky s drobnými
olejovými škvrnami.
Nad rehoľníčkou sme sa modlili od polnoci do piatej hodiny ráno, kým sa
neprebrala z tranzu. Spýtal som sa jej, čo sa stalo. Odvetila mi: „Keď som začala
snívať, spala som vo svojej posteli. Našla som sa pod veľkým stromom. Mala
som pred sebou niečo príšerné a neskutočné: bytosti, ktorých spodná časť bola z
ryby a vrchnú časť tvoril tieň ľudskej podoby. Vedľa týchto bytostí, ktorých bolo
osem, stáli ďalšie dve plnohodnotné ľudské postavy. Musím poznamenať, že
medzi ľuďmi-rybami som spoznala dve osoby. Boli to chorí, za ktorých sme sa
predtým modlili. Išlo o 11-ročného chlapca, ktorý pochádza z Djougou, a 15ročné dievča z Porto-Novo. Veci, ktoré sa nachádzali v ústach rýb, boli rovnaké
ako tie, ktoré vyšli z dvoch chorých počas modlitby. Jeden z ľudí-rýb držal v ruke
remeň. Zdalo sa, akoby sa ľudia-ryby nehýbali, ale priblížili sa tesnejšie ku mne.
Bola som ako zhypnotizovaná, nehybná. Márne som sa pokúšala pohnúť a
bojovať s nimi. Niekto, kto držal remeň, sa ma snažil spútať, ale nedarilo sa mu
to. Pokúsila som sa vytrhnúť mu jeho bič, ale zachytila som iba vzduch. Zmocnil
sa ma strach a začala som vzývať predrahú Ježišovu krv. Zároveň som dodala:
Ježiš, Mária, Jozef, zachráňte ma! To spôsobilo, že o krok ustúpili. Vzývala som
anjelov strážcov a duše v očistci. Zrazu som si všimla, že za mnou je iná skupina
obrysov. Panika dosiahla svoj vrchol. Ale modlila som sa stále viac a vďaka tomu
som sa cítila čoraz silnejšia, aby som mohla bojovať. Spoznala som ohnivú siluetu
môjho otca. Pochopila som, že na pomoc mi prišli duše z očistca, ktoré som práve
vzývala. Môj otec pohybom ruky vytrhol ľuďom-rybám bič, ktorým ma šľahali, a
podal mi ho. Od tej chvíle som ja začala biť svojich útočníkov, najprv ľudské
tiene. Ako postupne dostávali údery, nadobúdali podobu tekvice a spadli. Potom
som prešla na ľudí-ryby. Každý človek-ryba, ktorého som bila, pod údermi získal
podobu celej ryby a padol predo mnou. Takto sa zo všetkých stali ryby.“

Vtedy som povedal rehoľníčke: „Nebol to len sen, tvoja nočná mora je
skutočnosť. Ryby naozaj padli v tvojej izbe spolu s dvoma tekvicami.“ „To nie je
pravda“, odpovedala. „Ak to neuvidím na vlastné oči, neuverím.“ Zaviedol som ju
do jej izby. Len čo uvidela ryby a tekvice na zemi, hlasno vykríkla a omdlela.
Všetci boli ohromení. Oživili sme ju. Rehoľníčka bola traumatizovaná a ešte tri
dni zotrvávala v stave strachu a nepokoja, kým sa jej nevrátili všetky zmysly.“
Tento fenomén vo mne stále vzbudzuje viacero otázok, ktoré mi čas zaiste
pomôže pochopiť.
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.
V Ježišovom mene zavrhujem a lámem každé negatívne spojenectvo, ktoré vedie
k opakovaným problémom v mojom rodokmeni a ktoré účinkuje proti mne.
Boh k tebe dnes hovorí: „Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú
vzkriesení; bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych. Pamätal
tiež, že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli. Svätá
a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli
zbavení hriechu“ (2 Mach 12,44-46).
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 tvoju dobrotivosť ti Otec dal moc bdieť na dušami,
dokonca aj nad dušami v očistci. Viem, že pre priateľstvo s tebou Pán 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 Kristova krv očistila
všetky duše v očistci z môjho rodokmeňa, aby mi mohli pomôcť v mojich
ťažkostiach, 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.)

